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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
ก) ผูสอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ไดแก
สําหรับงบการเงินประจําป 2545 ถึง 2546
วาที่รอยตรี ชัยพงษ ชื่นมาลาสุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2483
สํานักงานตรวจสอบบัญชี ชัยพงษ
ไดแสดงความเห็นถึงงบการเงินของบริษัทวาไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปอยางไมมีเงื่อนไข
สําหรับงบการเงินประจําป 2547
นายประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
นายประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวา งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
สําหรับงบการเงินงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548
นายประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
นายประดิษฐ รอดรอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและใหความเห็นอยาง
ไมมีเงื่อนไขวา งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ข) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
%

2546

%

หนวย : พันบาท
ไตรมาส 1
2547
%
2548

18,269.68

4.22

25,205.29

5.88

99,835.33

8.84

23,830.43

1.62

280,496.24

64.86

22,149.54
262,304.21

5.16
61.15

26,647.49
314,269.12

2.36
27.82

7,544.01
369,335.75

0.51
25.16

10,200.00
99,279.44
888.97
409,134.33

2.36
22.96
0.21
94.61

70,597.19
723.22
380,979.44

16.46
0.17
88.82

334,303.86
66,946.21
842,002.01

29.59 611,807.96
5.93
81,671.56
74.53 1,094,189.70

41.68
5.56
74.55

22,678.58
5.24
648.02
0.15
23,326.60
5.39
432,460.93 100.00

46,364.97
1,611.40
47,976.37
428,955.81

2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาสุทธิ
-กิจการที่เกี่ยวของ
-กิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจ
การเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
- บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- อื่น ๆ
เจาหนี้อื่น
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- อื่น ๆ
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อสวนที่
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว สวนที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

%

611.47
0.05
15,361.47
1.05
10.81 280,423.87 24.82 317,401.98 21.62
0.38
6,639.60
0.59
40,830.50
2.78
11.18 287,674.94 25.47 373,593.95 25.45
100.00 1,129,676.95 100.00 1,467,783.65 100.00

-

-

-

-

100,000.00

8.85

264,191.32

18.00

416,615.28

96.34

303,405.88
100,070.97

70.73
23.33

60,619.29
365,241.95

5.37
32.33

107,041.44
517,620.54

7.29
35.27

195,000.15
17,678.21

17.26
1.56

12,684.19

0.86

-

-

5.29

0.00

-

-

802.82

0.19

853.36

0.08

1,887.29

0.13

0.43
96.77

628.19
201.53
3,011.22
611.45
408,737.35

0.15
0.05
0.70
0.14
95.29

640.88
1,758.85
19,357.19
6,472.47
767,622.34

0.06
0.16
1.71
0.57
67.95

1,413.56
39,200.16
12,688.01
956,726.50

0.10
2.67
0.86
65.18

1,870.13
418,485.42
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระเต็มมูลคาแลว
รายการปรับปรุงจากรายการรวมกิจ
การที่อยูภายไตการควบคุมเดียวกัน
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2545

%

2546

418,485.42

96.77

2,618.23
1,691.91
4,310.14
413,047.49

1.39

6,000.00
6,000.00

7,975.51
1.84
13,975.51
3.23
432,460.93 100.00

9,908.32
15,908.32
428,955.81

6,000.00
6,000.00

%

หนวย : พันบาท
2547
%
ไตรมาส 1
2548

0.61
0.39
1.00
96.29

1,423.97
1,051.03
2,475.00
770,097.34

1.40

300,000.00
300,000.00

%

0.13
0.09
0.22
68.17

2,949.80
2,949.80
959,676.30

0.20
0.20
65.38

26.56

500,000.00
400,000.00

27.25

3,951.51
0.27
2.31
59,579.61
5.27 104,155.85
7.10
3.71 359,579.61 31.83 508,107.36 34.62
100.00 1,129,676.95 100.00 1,467,783.65 100.00
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548
2545
รายไดจากการขาย
รายไดจากงานบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษี
เงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

%

2546

%

2547

948,235.22
12,171.53
320.59
960,727.33
910,167.65
46,269.30
956,436.94

98.73
1.27
0.03
100.03
94.77
4.82
99.59

1,201,439.14
13,226.03
433.17
1,215,098.33
1,166,486.23
38,616.51
1,205,102.74

98.91
1.09
0.04
100.04
96.03
3.18
99.21

1,637,886.68
23,965.47
1,014.87
1,662,867.02
1,541,561.68
49,023.00
1,590,584.68

4,290.39
(0.21)
(1,287.06)
3,003.11
50.05

0.45
0.00
(0.13)
0.31

9,995.59
(73.43)
(4,073.86)
5,848.30
97.47

0.82
(0.01)
(0.34)
0.48

72,282.34
(364.42)
(22,246.63)
49,671.29
69.64

หนวย : พันบาท
จัดทําโดยผูบริหาร *
%
2547
%
98.56 1,976,716.23
98.45
1.44
31,119.04
1.55
0.06
1,427.61
0.07
100.06 2,009,262.89
100.07
92.76 1,845,067.26
91.89
2.95
82,476.49
4.11
95.71 1,927,543.75
96.00
4.35
(0.02)
(1.34)
2.99

81,719.14
(552.71)
(25,061.17)
56,105.25

4.07
(0.03)
(1.25)
2.79

ไตรมาส 1
2548
607,703.32
8,593.74
279.89
616,576.95
525,558.99
26,379.69
551,938.68
64,638.27
(856.25)
(19,205.78)
44,576.24
0.12

%
98.61
1.39
0.05
100.05
85.28
4.28
89.56
10.49
(0.14)
(3.12)
7.23

หมายเหตุ * เปนงบกําไรขาดทุนที่จัดทําโดยผูบริหาร เสมือนวาบริษัทไดเขาถือหุนบริษัท เอส.ซี. สตีลเวอรค จํากัด และซื้อทรัพยสินทรัพยรวมทั้งการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547
โดยไดตัดรายการระหวางบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด และบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ทั้งนี้เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลา 1 ป
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 – 2547 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาเสื่อมราคา
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําและเงินประกัน
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- บริษัทอื่น ๆ
เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของ
- บุคคลอื่นๆ
คาใชจายคางจาย และภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของ
ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ตนป
เงินสดและรายการเที่ยวเทาเงินสด ปลายป
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หนวย : พันบาท
2546
2547
5,848.30
49,671.29

ไตรมาส 1 2548
44,576.24

4,663.46
-

(192.52)
11,641.29
222.25

7,451.67
(222.25)

10,511.76

61,342.30

51,805.66

22,953.73
(26,911.23)
28,682.25
165.75
(963.38)

(4,497.95)
(52,090.90)
(263,706.67)
(56,737.36)
(5,028.20)

22,764.13
(49,476.27)
(277,504.10)
(4,880.94)
(40,830.50)

(11,029.07)
(2,109.36)
5.29
3,212.75
(5,512.13)
19,006.35

(242,786.59)
265,267.24
1,777.75
17,903.29
5,861.02
(272,696.06)

2,200.69
152,378.59
(150,168.93)
(16,522.22)
18,720.65
4,773.02
(286,740.23)

10,200.00
(24,138.17)
(13,938.17)

(611.47)
(44,290.50)
(44,901.97)

(14,750.00)
(3,324.75)
(34,370.31)
(52,445.06)

(452.68)
2,666.67
(346.57)
1,867.42
6,935.61
18,269.68
25,205.29

100,000.00
294,000.00
(1,143.73)
(628.19)
392,228.08
74,630.05
25,205.29
99,835.33

163,581.42
100,000.00
(401.03)
263,180.39
(76,004.90)
99,835.33
23,830.43
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ค) ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
2545

2546

2547

2547
งบเสมือน

ไตรมาส 1
2548

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
เทา
0.98
0.93
1.11
N/A
1.14
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
เทา
0.71
0.76
0.57
N/A
0.42
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
เทา
0.00
0.05
(0.46)
N/A
(1.33)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
เทา
3.38
4.43
5.68
N/A
7.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
106.49
81.32
63.36
N/A
50.62
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทา
9.17
13.73
7.61
N/A
4.44
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
วัน
39.27
26.51
47.28
N/A
81.01
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
เทา
2.18
4.52
6.63
N/A
4.76
ระยะเวลาชําระหนี้
วัน
164.78
79.73
54.33
N/A
75.59
Cash Cycle
เทา
(19.03)
27.81
56.31
N/A
56.04
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
%
5.23
3.97
7.24
8.11
14.72
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
0.41
0.79
4.29
4.00
10.44
อัตรากําไรอื่น
%
0.03
0.04
0.06
0.07
0.05
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
%
N/A
190.15
(377.27)
N/A
(443.61)
อัตรากําไรสุทธิ
%
0.31
0.48
2.99
2.79
7.23
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
%
21.49
39.14
26.46
27.87
41.10*
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
%
0.69
1.36
6.37
7.16
13.79*
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
%
13.24
16.94
30.40
N/A
69.62
อัตราการหมุนของสินทรัพย
เทา
2.22
2.82
2.13
2.56
1.90
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
เทา
29.94
25.96
2.14
N/A
1.89
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
เทา
N/A
315.31
(686.25)
N/A
(311.45)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน เทา
N/A
(0.78)
6.07
N/A
8.34
ขอมูลอื่น ๆ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (Fully Diluted)
บาท
50.05
97.47
16.56
N/A
0.11
มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน
บาท
232.93
265.14
119.86
N/A
1.27
คํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (Fully Diluted)
บาท
0.50
0.97
0.17
N/A
0.11
มูลคาตามบัญชีสุทธิตอหุน
บาท
2.33
2.65
1.20
N/A
1.02
หมายเหตุ * อัตราผลตอบแทนผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยในชวง ม.ค. – มี.ค. 2548 คํานวณโดยวิธีการปรับกําไรสุทธิเปน
รายปเพื่อใชในการเปรียบเทียบ
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
เหล็กเปนวัตถุดิบหลักของสินคาอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่งมีการใชกันอยางแพรหลายในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมทอเหล็ก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอุตสาห
กรรมเฟอรนิเจอร เปนตน โดยราคาเหล็กในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กในตางประเทศ
และในชวงป 2546 ถึงปจจุบันปริมาณการบริโภคเหล็กรวมของโลกเพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว โดยเฉพาะ
ประเทศจีนที่มีการบริโภคเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอยางมากเปนผลใหราคาเหล็กในชวงดังกลาวปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก
ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กตองสํารองวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาตนทุนในการผลิตสินคา ทําใหผู
ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กรวมทั้งบริษัทเองตองใชเงินทุนจํานวนมากในการสั่งซื้อและสํารองวัตถุดิบ ซึ่งการ
สํารองวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทําใหกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในป 2547 และไตรมาส 1 ป 2548 เปน
ลบ อยางไรก็ตามบริษัทไดสํารองวัตถุดิบในระดับที่ไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัท และสินคาเหล็กเปน
สินคาที่มีไมเสื่อมสภาพ และไมลาสมัย อีกทั้งยังสภาพคลองสูง เนื่องจากเปนสินคาที่มีผูใชเปนจํานวนมาก
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ในป 2545 – 2547 และ
ไตรมาส 1 ป 2548 เปนดังนี้

1. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ก) ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูแปรรูปและจัดจําหนายสินคาเหล็กแผนรีดเย็น
เปนหลัก และจากประสบการณและความชํานาญในธุรกิจของผูบริหารทําใหทราบถึงความตองการใชสินคาที่แปรรูป
จากเหล็กรีดเย็นเปนอยางดี ดังนั้นในไตรมาส 4 ป 2547 บริษัทจึงไดติดตั้งเครื่องจักรเพื่อแปรรูปและจําหนายเหล็กโครง
คราวเพดานและผนัง เหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี รวมถึงไดซื้อทรัพยสินและการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยาม
คัลเลอรชีท จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเคลือบสี โดยหลังคาเหล็กเคลือบสีเปน
หลังคาแบบใหมเพื่อทดแทนวัสดุปูหลังคาแบบเดิม
ตอมาในเดือนมกราคม ป 2548 บริษัทไดเขาถือหุนในบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.94
ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวน 10 ลานบาท โดยซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมซึ่งเปนผูถือหุนกลุมเดียวกับบริษัทใน
ราคามูลคาที่ตราไว การเขาถือหุนในบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด เปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท เนื่องจากในการ
จําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี จําเปนตองมีการใหบริการติดตั้งดวย เพื่อเปนการใหบริการที่
ครบวงจร
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ข) ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในป 2545 ถึงป 2547 สามารถสรุปไดดังนี้
รายได
บริษัทมีรายไดหลักจากการจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นคิดเปนรอยละ 93.20 รอยละ 93.18 และรอยละ 89.54
ของรายไดทั้งหมดในป 2545 ถึง 2547 ตามลําดับ ซึ่งรายไดในสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปจาก 895.39 ลาน
บาทในป 2545 เปน 1,132.28 ลานบาทและ 1,488.92 ลานบาทในป 2546 และ2547 ตามลําดับ สาเหตุหลักของการ
เพิ่มขึ้นมาจากในชวงป 2545 ถึง 2547 คือ ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจาก
22 บาทตอกิโลกรัมในไตรมาส 1 ป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 25 บาทตอกิโลกรัมในไตรมาส 1 ป 2547 และเปน 32 บาทตอ
กิโลกรัมในไตรมาส 4 ป 2547 รวมทั้งปริมาณการขายเหล็กแผนรีดเย็นเพิ่มขึ้นจาก 40,700 ตัน ในป 2545 เปน 45,291
และ 46,529 ตัน ในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ เนื่องจากในชวงป 2545 ถึง 2547 เศรษฐกิจของประเทศมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเหล็ก อุตสาห
กรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมทอเหล็ก ซึ่งเปนกลุมลูกคาของบริษัทมีความตองการผลิต
ภัณฑเหล็กเพิ่มขึ้นอยางมากและตอเนื่อง
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟาคิดเปนรอยละ 5.50 รอยละ 5.69 และรอยละ 5.22
ของรายไดรวมทั้งหมดในป 2545 ถึงป 2547 ตามลําดับ โดยรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 52.84 ลานบาท
ในป 2545 เปน 69.16 ลานบาทและ 86.87 ลานบาทในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของรายไดในสวนนี้
มีสาเหตุหลักจาก ในชวงป 2545 ถึงป 2547 ราคาเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยเพิ่มจากราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 24 บาท ในป 2545 เปน 27 บาทและ 34 บาทในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ รวมทั้งปริมาณการ
จําหนายเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,202 ตันในป 2545 เปน 2,561 ตันและ 2,896 ตันในป 2546 และ
2547 ตามลําดับ เนื่องจากในชวงดังกลาวอุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องใชไฟฟาซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของเหล็กชนิด
นี้ มีการขยายตัวอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในชวงป 2545 ถึงป 2547 บริษัทยังมีรายไดจากการรับจาง ซึ่งเปนรายไดจากการรับจางตัดเหล็ก และรายได
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 1.30 รอยละ 1.12 และรอยละ 1.50 ของรายไดทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก 12.49 ลานบาทในป 2545
เปน 13.66 ลานบาทและ 24.98 ลานบาทในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทเริ่มมีรายไดจากการขาย
หลังคาเคลือบสีในป 2547 จํานวน 62.10 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.73 ของรายไดรวมทั้งหมด
ในไตรมาสที่ 1 ของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 616.6 ลานบาท
แบงเปน รายไดจากการจําหนายเหล็กรีดเย็น 491 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.63 ของรายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการจําหนายเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา 14.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.42 ของรายไดจากการขายและ
บริการ รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี 96 ลานบาท คิดเปนรอยละ
15.57 ของรายไดจากการขายและบริการ รายไดจากการจําหนายเหล็กกลาแรงดึงสูงรูปตัวซี 0.5 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 0.08 ของรายไดจากการขายและบริการ รายไดจากผลิตภัณฑเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง 5.6 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.91 ของรายไดจากการขายและบริการ และรายไดจากการใหบริการ 8.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.39 ของ
รายไดจากการขายและบริการ และรายไดอื่นๆ 0.28 ลานบาท สาเหตุสําคัญที่รายไดรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส
1 ป 2548 เปนผลมาจากปริมาณการจําหนายเหล็กรีดเย็นเพิ่มขึ้นและการจําหนายผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสี
ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
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ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนขายและตนทุนใหบริการของบริษัทมีจํานวน 910.17 ลานบาทในป 2545 และเพิ่มขึ้นเปน 1,166.49
ลานบาทและ 1,541.56 ลานบาทในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 94.77 รอยละ 96.03 และรอย
ละ 92.76 ของรายไดจากงานขายและบริการตามลําดับ ซึ่งการลดลงของอัตราสวนของตนทุนขายและตนทุนการให
บริการตอรายไดจากงานขายและบริการมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทมีการสํารองวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาวัตถุ
ดิบยังไมปรับขึ้นมาก ทําใหบริษัทมีตนทุนวัตถุดิบต่ํา และในชวงดังกลาวบริษัทมียอดการจําหนายเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิด
การประหยัดตอขนาด (Economy of Scale)
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีตนทุนขายและตนทุนใหบริการ จํานวน 525.56 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ
85.28 ของรายไดจากงานขายและบริการ ซึ่งการลดลงของสัดสวนดังกลาวมีสาเหตุจากไตรมาสแรกของป 2548 บริษัท
มีสัดสวนการจําหนายผลิตภัณฑแปรรูป ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงกวาการจําหนายเหล็กแผนรีดเย็น เหล็กมวนแถบเล็ก
และเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา และบริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภัณฑใหม คือ ผลิตภัณฑหลังคาเหล็กเคลือบสี
เหล็กโครงคราวเพดานและผนัง และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้ มีอัตราสวนของตนทุน
ขายและบริการตอรายไดจากการขายและบริการต่ํากวาสินคาเหล็กแผนรีดเย็นมาก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากราคา
เหล็กแผนรีดเย็นมีราคาเพิ่มสูงขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป 2548 ซึ่งบริษัทไดมีนโยบายสํารองสินคาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ราคายังไมปรับตัวขึ้นมาก ทําใหบริษัทมีตนทุนเหล็กแผนรีดเย็นต่ํา
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในป 2545 ถึงป 2547 มีจํานวน 46.27 ลานบาท 38.62 ลานบาท
และ 49.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.82 รอยละ 3.18 และรอยละ 2.95 ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ
โดยการลดลงของอัตราสวนของตนทุนขายและตนทุนการใหบริการตอรายไดจากการขายและบริการ เนื่องจากในชวง
ดังกลาวบริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งเปนคาใชจายคงที่ไมผันแปรตาม
ยอดขาย เชน คาเสื่อมราคา และคาใชจายเงินเดือนพนักงาน เปนตน
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 26.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.28
ของรายไดจากการขายและบริการ สัดสวนดังกลาวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทไดรับโอนพนักงานจากบริษัท สยามคัล
เลอรชีท จํากัด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการขายและบริหารจากงบเสมือนป 2547 ที่จัดทําโดยผูบริหาร ซึ่งเทา
กับรอยละ 4.11 ของรายไดจากการขายและบริการ จะเห็นวา เพิ่มขึ้นเล็กนอย
กําไรขั้นตน
บริษัทอยูระหวางการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดานสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) เปนวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนทําใหวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักสามารถ
สะทอนตนทุน และสินคาคงเหลือไดตรงตามความเปนจริงมากกวา อยางไรก็ตามผูบริหารของบริษัทไดทําการเปรียบ
เทียบมูลคาสินคาคงเหลือโดยใชวิธีทั้งสองพบวา ป 2547 มีผลกระทบทําใหตนทุนขายของวิธีถั่วเฉลี่ยน้ําหนักต่ํากวา
4.23 ลานบาท
ในชวงป 2545-2547 บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป จาก 50.24 ลานบาทในป 2545 เปน
61.28 ลานบาทและ 120.29 ลานบาทในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5.23 ในป 2545 เปนรอยละ
3.97 และรอยละ 7.24 ในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ เนื่องจากรายไดจากการขายเหล็กรีดเย็นที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
อัตราสวนของตนทุนขายและตนทุนการใหบริการตอรายไดจากงานขายและบริการลดลงจากสาเหตุที่กลาวมาแลวขาง
ตน
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ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีกําไรขั้นตน 90.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.72 ของรายไดจากการขายและ
บริการ ซึ่งสูงขึ้น เนื่องจากรายไดจากการจําหนายเหล็กรีดเย็นเพิ่มขึ้นและรายไดจากการจําหนายแผนหลังคาเหล็ก
เคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็ก
เคลือบสีที่สูงกวาผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดเย็นดวย
กําไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรสุทธิ 3.00 ลานบาท 5.85 ลานบาทและ49.67 ลานบาทในป 2545 ถึงป 2547 ตามลําดับ เติบโต
รอยละ 94.74 และรอยละ 749.33 ในป 2546 และป 2547 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราสวนกําไรสุทธิ พบวาสัด
สวนดังกลาวเทากับรอยละ 0.31 รอยละ 0.48 และรอยละ 2.99 ในป 2545 ถึงป 2547 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป คือ รายไดรวมของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และการควบคุม
ตนทุนขายและการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
หากพิจารณากําไรสุทธิ 56.11 ลานบาทในงบเสมือนที่จัดทําโดยผูบริหารและกําไรสุทธิ 49.67 ลานบาทในงบ
ตรวจสอบ ผลตางระหวางงบทั้งสอง จะเปนกําไรสุทธิของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด จํานวน 2.21 ลานบาท และ
กําไรสุทธิของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด 4.73 ลานบาท ซึ่งเปนการขายและการใหบริการรับติดตั้งหลังคาเหล็ก
เคลือบสีและผนังเคลือบสีกับบุคคลอื่น
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิ 44.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.23 ของรายไดจากการขายและ
บริการ ซึ่งสูงขึ้นมาก แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุหลัก
จากบริษัทไดเพิ่มสัดสวนการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี และบริษัทออกผลิตภัณฑใหม
คือ เหล็กกลาแรงดึงสูงรูปตัวซี และเหล็กโครงคราว ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงผลิตภัณฑเหล็กแผนรีด
เย็น

ฐานะการเงิน
ก) สินทรัพย
• สวนประกอบของสินทรัพย
สินทรัพยสวนใหญ ของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนหลัก 2
ประเภท ไดแก ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพยระยะยาวไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งเปนไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
ในชวงป 2545 ถึงไตรมาสแรกของป 2548 สินทรัพยรวมของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มจาก 432.46
ลานบาทในป 2545 เปน 428.96 ลานบาท 1,129.68 ลานบาทและ 1,467.78 ลานบาทในป 2546 ป 2547 และไตร
มาสแรกของป 2548 ตามลําดับ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
1. สินคาคงเหลือของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 99.28 ลานบาทในป 2545 เปน 334.30 ลานบาทในป
2547 และเพิ่มขึ้น 611.81 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548 สาเหตุที่บริษัทจัดเก็บสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น คือเพื่อรองรับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การที่บริษัทออกผลิตภัณฑใหม จากการคาดการณวาเหล็กแผนรีดเย็นจะมีราคาเพิ่มสูง
ขึ้น และการที่บริษัทซื้อสินคาคงเหลือจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เพื่อมาดําเนินงานภายใตชื่อบริษัท รวมถึง
ราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นดวย โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กรีดเย็นเพิ่มขึ้นจาก 22 บาทตอกิโลกรัมเปน 25 บาทตอกิโลกรัม
และเปน 32 บาทตอกิโลกรัม และ 33 บาทตอกิโลกรัมในป 2546 ป 2547 และไตรมาสที่ 1 ของป 2548 ตามลําดับ และ
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ราคาเฉลี่ยของเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟาเพิ่มขึ้นจาก 24 บาทตอกิโลกรัมเปน 27 บาทตอกิโลกรัมและ 30 บาทตอ
กิโลกรัมและ 35 บาทตอกิโลกรัมในป 2546 ป 2547 และไตรมาสที่ 1 ของป 2548 ตามลําดับ
2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 22.68 ลานบาท ในป 2545 เปน 46.36 280.42และ
317.40 ลานบาท ในป 2546 ป 2547 และไตรมาส 1 ป 2548ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทไดลงทุนซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวของ (รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน) เพื่อขจัด
ความขัดแยงทางผลประโยชน เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ และขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัทตามแนวโนม
การขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก
3. ลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการอื่น ของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 280.50 ลานบาท ในป 2545 เปน 314.27 ลานบาท
ในป 2547 และ 369.34 ลานบาท ในไตรมาส 1 ป 2548 ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
• คุณภาพของสินทรัพย
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาของบริษัท
เปนทั้งผูผลิตซึ่งนําผลิตภัณฑของบริษัทไปผลิตและแปรรูปเปนสินคาสําเร็จรูปใน
หลากหลายธุรกิจและเปนผูบริโภคโดยตรง ซึ่งมากกวารอยละ 85 เปนลูกหนี้ที่มีการซื้อขายกันมามากกวา 10 ปและ
มากกวารอยละ 95 นั้นเปนผูบริโภคโดยตรง ซึ่ง ณ สิ้นป 2545 - 2547 และไตรมาสที่ 1 ป 2548 บริษัทมีลูกหนี้การคา
สุทธิทั้งสิ้นเทากับ 280.50 ลานบาท 284.45 ลานบาท 340.92 ลานบาทและ 376.88 ลานบาทตามลําดับ โดยในชวง
ระยะเวลาดังกลาวบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยูที่ 106.49 วัน 81.36 วัน 63.36 วัน และ 50.62 วันตามลําดับ ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบายใหระยะเวลาจัดเก็บหนี้อยูระหวาง 75 วัน ซึ่งบริษัทมีหนวยงานคอยติดตามและควบคุมวงเงินสินเชื่อที่
ใหกับลูกคาแตละรายอยางใกลชิด โดยมีรายละเอียดของอายุลูกหนี้การคาดังนี้
ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนวย: ลานบาท

อายุหนี้คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3- 6 เดือน
6- 12 เดือน
ลูกหนี้การคาสุทธิ-บริษัทที่เกี่ยวของกันรวม

2546
20.05
2.10
22.15

2547
17.66
7.49
1.50
26.65

31 มีนาคม 2548
7.54
7.54

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การคาของบริษัทอื่น
หนวย: ลานบาท

อายุหนี้คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3- 6 เดือน
6- 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ-บริษัทอื่น

2546
126.36
99.83
36.12
262.30
262.30
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2547
139.66
157.80
13.51
3.52
314.49
(0.22)
314.27

31 มีนาคม 2548
361.85
5.87
1.38
0.24
369.34
369.34
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นโยบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทจะทําการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามความเห็นของผูบริหาร ซึ่งผูบริหารของบริษัทจะนําขอมูลประวัติ
การใหสินเชื่อ การชําระหนี้ การติดตามทวงถาม มาพิจารณาประกอบกับอายุหนี้ที่คางชําระซึ่งครบกําหนดชําระหนี้ที่
บริษัทใหสินเชื่อไว โดยจะมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายลูกคา
แตตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 บริษัทไมเคยมีประวัติหนี้สูญ ประกอบกับนโยบายของผูบริหารในการ
ใหเครดิตกับลูกคา และการติดตามชําระหนี้ ทําใหบริษัทมั่นใจวา การใหสินเชื่อกับลูกหนี้การคาอยางรัดกุม จะไม
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
นโยบายการติดตามชําระหนี้
บริษัทไดกําหนดนโยบายการติดตามชําระหนี้ กลาวคือ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อกับลูกหนี้การ
คา บริษัทจะติดตามชําระหนี้โดยการทวงถาม หากลูกหนี้การคายังไมทําการชําระหนี้และมีการสั่งสินคาครั้งใหม บริษัท
จะใหลูกคารายนั้นชําระเงินสดกอนการสงสินคาครั้งใหม ทําใหบริษัทไมจําเปนตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือจัดเปนสินทรัพยหลักที่มีสัดสวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับสินทรัพยรายการอื่นของบริษัท เนื่องจาก
เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสินคาคงเหลือดังกลาวไมมีการเสื่อมสภาพ และลาสมัย ในชวงป 2545 ถึงป
2547 สินคาคงเหลือของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายการสํารองสินคาคงเหลือในอัตราสูง ตามแนวโนมราคา
เหล็กแผนรีดเย็นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 99.28 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 เปน 70.60 และ 334.30
ลานบาท ณ สิ้นป 2546 และป 2547 ตามลําดับ สินคาคงเหลือในป 2546 มีเพียงสินคาสําเร็จรูปเพียง คือ เหล็กรีดเย็น
และเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทดําเนินการแปรรูปเหล็กแผนเพียงอยางเดียว และสินคาคง
เหลือในป 2547 ประกอบดวย วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลื้อง และสินคาสําเร็จรูป จํานวน 66.54 ลานบาท 0.48 ลานบาทและ
267.28 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลื้องเปนวัสดุที่ใชในการแปรรูปแผนหลังคาเคลือบสีและผนังเหล็ก
เคลือบสี โดยบริษัทไดมาจากการซื้อทรัพยสินของ บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด การที่บริษัทสํารองสินคาคงเหลือเพิ่ม
ขึ้นเพื่อรองรับความตองการสินคาของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทซื้อสินคาคงเหลือจากบริษัท สยามคัลเลอร
ชีท จํากัด เพื่อมาดําเนินงานภายใตชื่อบริษัท และประกอบกับราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ยังเกิดจากการ
ที่บริษัทคาดการณวาราคาเหล็กในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการบริโภคเหล็กของโลกยังอยูในระดับ
สูง จึงมีนโยบายสํารองวัตถุดิบในระดังสูง
ตารางแสดงสวนประกอบของสินคาคงเหลือ
หนวย: ลานบาท

วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลื้อง
สินคาสําเร็จรูป
รวม

2546
70.60
70.60
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2547
66.54
0.48
267.28
334.30

31 มีนาคม 2548
57.54
0.59
553.68
611.81
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สําหรับระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย ในป 2545 เทากับ 39.27 วัน และเปน 26.51 และ 47.28 วัน ในป 2546
และป 2547 ตามลําดับ ซึ่งระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2547 ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีนโยบายสํารองวัตถุดิบใน
ระดับสูงตามแนวโนมราคาเหล็กรีดเย็นที่ปรับตัวสูงขึ้น และการซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจากบริษัท สยามคัลเลอร
ชีท จํากัด รวมทั้งการที่บริษัทเริ่มผลิตเหล็กโครงคราวและเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูปตัวซี ซึ่งเปนสินคาที่เพิ่งเริ่มทํา
การตลาด จําเปนตองใชระยะเวลาในการแปรรูป
ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีสินคาคงเหลือ 611.81 ลานบาท เพิ่มสูงขึ้นมากจากสิ้นป 2547 เนื่องจากบริษัท
ยังคงนโยบายสํารองสินคาคงเหลือในระดับสูง จากราคาเหล็กที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากความตองการบริโภคเหล็ก
ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น และบริษัทสํารองสินคาคงเหลือรองรับยอดขายของผลิตภัณฑใหม คือ เหล็กโครงคราวเพดานและ
ผนัง และเหล็กกลาแรงดึงสูงรูปตัวซี การสํารองสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นดังกลาว เปนผลใหระยะเวลาขายสินคาในชวง
ไตรมาส 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 81.01 วัน อยางไรก็ตามระยะเวลาขายสินคาระดับดังกลาวเปนระดับที่ใกลเคียงกับ
บริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเหล็ก
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 66.95 ลานบาท ประกอบดวย ลูกหนี้กรมสรรพากร
จํานวน 30.34 ลานบาท เปนคาภาษีซื้อที่เครดิตไปใชสําหรับเดือนถัดไป เงินมัดจําคาสินคา จํานวน 35.59 ลานบาท
เปนเงินมัดจําที่บริษัทจายลวงหนาเพื่อมัดจําสําหรับการสั่งซื้อเหล็กแผนรีดเย็น และอื่น ๆ จํานวน 1.02 ลานบาท
ณ 31 มีนาคม ป 2548 บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากป 2547 เปน 81.67 ลานบาท ประกอบ
ดวย ลูกหนี้กรมสรรพากร 47.73 ลานบาท เงินมัดจําคาสินคา จํานวน 27.37 ลานบาท ซึ่งเปนเงินมัดจําที่บริษัทจายลวง
หนาเพื่อมัดจําสําหรับการสั่งซื้อเหล็กแผนรีดเย็น และอื่น ๆ จํานวน 6.57 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2545 ซึ่งเทากับ 22.68 ลานบาท เปน 46.36
ลานบาทและเพิ่มขึ้นเปน 280.42 ลานบาท ณ สิ้นป 2546 และป 2547 ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 5.24 รอย
ละ 10.81 และรอยละ 24.82 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยในป 2547 ที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทเพิ่มขึ้น
มาก เนื่องจาก บริษัทไดซื้อทรัพยสินและการประกอบธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด และซื้อที่ดินจากบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อการสรางอาคารโรงงานแหงใหม รวมทั้งสิ้น 245.70 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีภาระที่ตองชําระหนี้คาซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ จํานวน 201.41 ลานบาท ทําใหยอดเงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณในงบกระแสเงินสด
ของป 2547 มียอดเพิ่มขึ้นเพียง 44.29 ลานบาท
ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิจํานวน 317.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 36.98
ลานบาทจากป 2547 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการบันทึกทรัพยสินตามสวนของงานกอสรางอาคารโรงงานแหงใหมที่แลว
เสร็จ
ข) สภาพคลอง
กระแสเงินสด
ป 2547 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในการดําเนินงาน 272.70 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสิน
ทรัพยที่ใชในการดําเนินงานตามการเติบโตของยอดขายของบริษัทเปนหลัก ประกอบดวย ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 56.59
ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 263.71 ลานบาทและสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 56.74 ลานบาท และบริษัทไดจาย
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หนี้การคากับบริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 242.79 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในการลงทุน 44.90
ลานบาท เนื่องจากเปนการลงทุนซื้อสินทรัพยถาวร 44.29 ลานบาทเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของบริษัท และ
บริษัทมีกระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิไดมา 392.23 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการออกหุนสามัญจํานวน 294 ลาน
บาท และการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 ลานบาท ทําให ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีรายการเงินสดและราย
การเทียบเทาเงินสด เทากับ 99.84 ลานบาท
ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 286.74 ลานบาท มีสาเหตุหลัก
จากบริษัทไดสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 277.50 ลานบาท และบริษัทไดชําระหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งเกิดจากการ
ซื้อที่ดิน และเครื่องจักรจํานวน 150.17 ลานบาท อยางไรก็ตามการบริษัทไดสํารองสินคาคงเหลือในปริมาณที่ไมกระทบ
กับฐานะทางการเงินของบริษัท และสินคาคงเหลือของบริษัทยังไมมีการเสื่อมสภาพ และลาสมัย
อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน อยูระหวาง 0.93 - 1.11 เทา ในชวงป 2545 – 2547
และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูระหวาง 0.57 - 0.76 เทา ในชวงป 2545 – 2547 ซึ่งในป 2547 อัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วต่ํากวาอัตราสวนสภาพคลองคอนขางมาก เนื่องจากบริษัทมีสินคาคงเหลือคอนขางมากเทียบกับสินทรัพย
หมุนเวียนประเภทอื่น ในไตรมาส 1 ของป 2548 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง และอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา
กับ 1.14 และ 0.42 ตามลําดับ สาเหตุหลักที่ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองสูงขึ้น แตอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วลดลง คือ บริษัทกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 100 ลานในป 2547 เปน 264.19
ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548 และบริษัทสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 334.30 ลานบาท เปน 611.81 ลานบาทใน
ไตรมาส 1 ป 2548 การที่บริษัทสํารองสินคาคงเหลือเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทคาดวาราคาเหล็กแผนรีดเย็นจะปรับ
ตัวสูงขึ้นตามปริมาณความตองการเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ
ในป 2547 และไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร และอัตราสวนความสามารถชําระ
ดอกเบี้ยเปนลบ มีสาเหตุหลักจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทมีคาเปนลบ(รายละเอียดในหัวขอ
กระแสเงินสด)
ค) รายจายลงทุน
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการลงทุนกอสรางอาคารโรงงาน อาคารสํานักงานแหงใหมของบริษัท ซึ่งบริษัทไดซื้อ
ที่ดินซึ่งติดกับที่ดินของบริษัทจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ที่ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ณ 31
มีนาคม 2548 บริษัทมีภาระหนี้ที่ตองชําระ จํานวน 143.75 ลานบาท โดยบริษัทไดจัดหาแหลงเงินเพื่อชําระหนี้เรียบรอย
แลว ซึ่งไดจากการเพิ่มทุนใหผูถือหุนเดิม และจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น (ครบกําหนดชําระคืนในเดือน
กุมภาพันธ 2548)
ง) แหลงที่มาของเงินทุน
โครงสรางเงินทุน
ในชวงป 2545 ถึงป 2546 ปริมาณความตองการเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้นยังไมมาก ทําใหบริษัทยังไมมีการ
ขยายธุรกิจ จึงใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการประกอบธุรกิจ ตอมาในป 2547 ถึงปจจุบันปริมาณความตองการ
เหล็กในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทตองขยายกิจการ โดยบริษัทไดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
และซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตโครงคราวเหล็กกลา รวมถึงการซื้อสินทรัพยและการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท
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จํากัด เพื่อปรับโครงสรางการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งเงินทุนที่บริษัทนํามาขยายกิจการดังกลาวมาจากการเพิ่มทุนโดย
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
แหลงที่มาของเงินทุนบริษัทประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หนี้สินซึ่งเกิดจากเจาหนี้การคา การกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินและจากเจาหนี้ที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของ และสวนของผูถือหุน ซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ของบริษัทลดลงอยางตอเนื่องจาก 29.94 เทาและ 25.96 เทาในป 2545 และ 2546 เปน 2.14 เทาและ 1.89 เทาในป
2547 และไตรมาส 1 ป 2458 ตามลําดับ การที่อัตราสวนดังกลาวลดลงอยางมีนัยสําคัญมีสาเหตุมาจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลวจาก 6 ลานบาทเปน 300 ลานบาทในป 2547 และเพิ่มเปน 400 ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2548
รวมทั้งจากผลการดําเนินงานของบริษัท สงผลใหบริษัทมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงเพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุน
บริษัทมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 13.98 ลานบาท ณ สิ้นป 2545 เปน 15.91 ลานบาท เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น และสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 359.58 และ 508.11 ลานบาทในป 2547 และไตรมาส 1
ป 2548 โดยมีสาเหตุหลักจากการผลการดําเนินงานดีขึ้น และการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว จากเดิม 6
ลานบาทเปน 300 ลานบาทในป 2547 และเพิ่มเปน 400 ลานบาทในเดือนมกราคม 2548 ตอมาเดือนมีนาคม 2548
บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ลานบาทเปน 500 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว (PAR) จากราคาหุน
ละ 100 บาท เปนราคาหุนละ 1 บาท โดยกําหนดใหมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมแกประชาชน จํานวน 100 ลาน
หุน และบริษัทไมมีการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2547
หนี้สิน
หนี้สินสวนใหญของบริษัทจะเปนหนี้สินหมุนเวียนสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสิน
ทรัพยสวนใหญของบริษัทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ณ สิ้นป 2547 บริษัทมีหนี้สินรวม 770.10 ลานบาท เปลี่ยนแปลงจาก
413.05 ลานบาทและ 418.49 ลานบาทในป 2546 และป 2545 ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินรวมในป 2547 แบงออกเปนหนี้สิน
หมุนเวียนจํานวน 767.62 ลานบาท โดยสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
จํานวน 100 ลานบาท (ครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ 2548 และบริษัทไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใบใหมเพื่อตออายุ
ตั๋วสัญญาใชเงิน (Roll Over) ในไตรมาส 1 ป 2548) ซึ่งบริษัทจะนําไปชําระเจาหนี้ที่เปนบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ
และอีกสวนที่เพิ่มขึ้น คือ สวนเจาหนี้อ่นื ซึ่งเปนบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 195.00 ลานบาท เกิดจากบริษัทซื้อที่
ดิน อาคารและอุปกรณจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของ(รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน) ซึ่งบริษัทไดชําระหนี้
เจาหนี้อื่นเรียบรอยแลวในไตรมาส 1 ป 2548
ไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเปน 959.68 ลานบาท จาก 770.10 ลานบาทในป 2547 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจาก 100 ลานบาทในป 2547 เปน 264.19 ลานบาทในไตรมาส 1 ป
2548 และเมื่อบริษัทไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนําเงินบางสวนมาชําระคืนเงินกูดัง
กลาว
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาตอบแทนของผูสอบบัญ ชี (audit fee) ในป 2547 ประกอบดวย คาสอบบัญ ชี จํานวน 220,000 บาท
คาตรวจสอบสินคาคงเหลือตนงวด จํานวน 100,000 บาท และคาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ๆ ละ 40,000 บาท
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ซึ่งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญ ชีและสํานักงานสอบบัญ ชี คือ บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ไมเปน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท

12.3 ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานในอนาคต
1. การเสนอขายหุ น สามั ญ แก ป ระชาชนจํ า นวน 100,000,000 หุ น ในครั้ง นี้ คิ ด เป น รอ ยละ 20 ของทุ น จด
ทะเบียนเรียกชําระแลวหลังการเพิ่มทุน ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตางๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุน
ของบริษัท จะลดลงรอยละ 20 ตามผลการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect) ซึ่งถาคํานวณจากกําไรสุทธิของป 2547
กําไรตอหุนจะลดลงจาก 0.696 บาทตอหุนเปน 0.099 บาทตอหุน (มูลคาหุนละ 1 บาท)
เมื่อการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเรียบรอยแลว บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจของ
บริษัท และคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายในป 2548 ไดประมาณรอยละ 30 ซึ่งจะมาจากรายไดจากการจําหนายเหล็ก
แผนรีดเย็น เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา ผลิตภัณฑหลังคาเหล็กเคลือบสี และเหล็กโครงคราวเพดานและพนังที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามความตองการในประเทศที่มากขึ้น รวมถึงรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑใหม คือ แผนหลังคาเหล็กเคลือบสี
พรอมฉีดฉนวนกันความรอน ซึ่งจะสามารถชดเชยผลกระทบจากการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นได
2. บริษัทไดลงทุนในบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยซื้อทรัพยสินและธุรกรรม
ของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด มาดําเนินการภายใตชื่อของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) จากกลุมยง
วงศไพบูลย ในราคา 88.78 ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมินโดยผูประเมินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งาน กลต. ในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจในครั้งนี้ บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ไดโอนสิทธิในการเปนตัวแทน
จําหนาย “Smartruss” จากบริษัท BHP Steel Lysaght (Thailand) Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท บลูสโคป สตีล
(ประเทศไทย) จํากัดมาใหบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) และปจจุบัน บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ไดหยุด
การดําเนินธุรกิจ
3. บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอส.ซี. สตีลเวอรค จํากัด ในเดือนมกราคม 2548 โดยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมใน
ราคามูลคาที่ตราไว ซึ่งบริษัทดําเนินธุรกิจบริการรับติดตั้งแผนเหล็กหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี รายได
จากการใหบริการดังกลาวไมมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับรายไดของบริษัท แตการลงทุนดังกลาวมีสวนชวยสงเสริมการ
ตลาดของผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็ก
4. ในป 2547 บริษัทไดติดตั้งเครื่องจักรสําหรับผลิตเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง สําหรับยึดแผนฝาและแผน
ผนัง มีกําลังการผลิตเต็มที่ 10 ลานเสนตอป และบริษัทติดตั้งเครื่องจักรสําหรับแปรรูปเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีรูป
ตัวซี มีกําลังการผลิตเต็มที่ 12,000 ตันตอป ซึ่งบริษัทเริ่มทําการตลาดทั้งสองผลิตภัณฑในป 2548 ทําใหบริษัทมีผลิต
ภัณฑเหล็กชนิดใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได และบริษัทคาดวาจะสามารถใชกําลังการผลิตของผลิต
ภัณฑทั้งสองดังกลาว ไมนอยกวารอยละ 40 ของกําลังการผลิตเต็มที่ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม
การเพิ่มผลิตภัณฑทั้งสองดังกลาว จะทําใหบริษัทมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ประกอบดวย ตนทุนการผลิตประมาณรอย
ละ 70-75 ของรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑทั้งสอง ซึ่งไดรวมคาเสื่อมราคาของอาคารโรงงานแหงใหม และคา
เสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณที่เพิ่มขึ้น รวมประมาณปละ 4 ลานบาท หากยอดการจําหนายผลิตภัณฑใหมไม
เปนไปตามเปาหมาย จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได เนื่องจากคาเสื่อมราคาของอาคารแหงใหมและ
คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรอุปกรณที่ติดตั้งใหม ซึ่งเปนคาใชจายที่คงที่
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5. ในชวงตนป 2548 บริษัทไดเริ่มกอสรางสํานักงานสาขาที่ 5 เพื่อรองรับผลิตภัณฑใหมของบริษัท คือ แผน
หลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอน และรองรับการเพิ่มกําลังการผลิตของเหล็กโครงคราวเพดานและผนัง
บริษัทตั้งงบประมาณการกอสรางจํานวน 120 ลานบาท และไดสั่งซื้อเครื่องจักรพรอมเทคโนโลยีการผลิตแผนหลังคา
เหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอนจากประเทศไตหวันมูลคารวมประมาณ 120 ลานบาท (รายละเอียดในขอ 6
โครงการในอนาคต) ผูบริหารคาดวา การกอสรางและการติดตั้งเครื่องจักรจะแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตร
มาส 3 ป 2548 ซึ่งรายไดจากการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอนในป 2548 จะทําให
บริษัทมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีเพิ่มขึ้น ประมาณรอยละ
15-20 ของยอดการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีในปที่ผานมาของบริษัท สยามคัลเลอรชีท
จํากัด ซึ่งมียอดการจําหนายรวมประมาณ 390 ลานบาท โดยรายไดจากการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอม
ฉีดฉนวนกันความรอนนั้น เปนการประมาณจากการสอบถามลูกคาที่สั่งซื้อแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีที่บุฉนวนกันความ
รอนโดยวิธีการทากาว อยางไรก็ตาม บริษัทจะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นดวยจากตนทุนการผลิต ประมาณรอยละ 70 ของราย
ไดจากการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ซึ่งไดรวมคาเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ
ที่เพิ่มขึ้นแลว นอกจากนี้ หากการกอสรางอาคารโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรลาชา จะทําใหบริษัทมีคาใชจายคากอ
สรางเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงหากยอดการจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีพรอมฉีดฉนวนกันความรอนไมเปนไปตามที่คาด
จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
6. ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะนําเงินที่ระดมทุนไดไปชําระคืนเงินกูคา
กอสรางอาคารสํานักงานแหงที่ 5 ซึ่งประกอบดวยอาคารสํานักงาน 2 หลัง อาคารโรงงาน 2 หลัง และคาซื้อเครื่องจักร
และอุ ป กรณ ผ ลิ ต แผ น หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บสี พ รอ มฉนวนกั น ความรอ น ซึ่ง จะทํ าให ภ าระดอกเบี้ ย ของบริษั ท ลดลง
ประมาณ 5 แสนบาทตอไตรมาส

สวนที่ 2 หนา 75

