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ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ก่อตังขึ
 นเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2546 โดยนายอนาวิล
จิ รธรรมศิ ริ โดยมี สํา นักงานใหญ่ ตัง อยู่เลขที 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิ ต 3 ถนนสุขุมวิ ท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ และมีโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) และสาขา ตังอยู
 ่ในเขตอุตสาหกรรม
กบินทร์ บุรี เลขที 518/1 และ 518/3 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื อทีรวมประมาณ 70 ไร่
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเริ มแรก 400 ล้ านบาท และปั จจุบนั บริ ษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 800 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ ประกอบธุรกิจผลิตและจํ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว โดยมีกําลังการผลิตสูงสุด 730,000 ตันต่อปี
อย่างไรก็ตาม จากการทีต้นทุนค่าไฟฟ้ าเป็ นต้ นทุนทีมีความสําคัญประเภทหนึงของกระบวนการผลิต ณ ปั จจุบนั บริ ษัทจึงมี
นโยบายให้ ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเฉพาะในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา (Off-Peak Period) ซึงจะช่วย
ทําให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้ าทีใช้ ในการผลิตของบริ ษัทมีจํานวนตํากว่าการดําเนินการผลิตในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูง
(Peak Period) ดังนัน บริ ษัทจึงมีกําลังการผลิตเต็มทีรวมเฉพาะในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา เท่ากับ 450,000
ตันต่อปี
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริ ษัทสามารถแบ่งตามลักษณะและคุณสมบัติการใช้ งานหลักออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสําหรับนําไปผลิตต่อด้ วยการรี ดเป็ นเหล็กเส้ นกลม (Round Bar) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
เหล็กแท่งยาว SR 24 ผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่งยาว 3SP และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว SS400 และ
2. ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสําหรับนําไปผลิตต่อด้ วยการรี ดเป็ นเหล็กข้ ออ้ อย (Deformed Bar) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
เหล็กแท่งยาว SD 30 ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว SD 40 ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว 5SP และผลิตภัณฑ์เหล็กแท่ง
ยาว SD295A
อนึง ทังผลิ
 ตภัณฑ์เหล็กเส้ นกลมและผลิตภัณฑ์เหล็กข้ ออ้ อยได้ ถกู นําไปใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ างหลักในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้ างขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้ างบ้ าน อาคารพาณิชย์ สะพาน เขือน ทางยกระดับ และ
อาคารสูง เป็ นต้ น
บริ ษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ทีใช้ เทคโนโลยีการผลิตทีนําเข้ า จากต่างประเทศ และเป็ นทียอมรับในระดับ
สากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริ ษัทมี 3 ขันตอนหลั

ก คือ ขันตอนการจั

ดเตรี ยมเศษเหล็ก ขันตอน

การหลอมเศษเหล็กด้ วยเตาแบบเหนียวนํากระแสไฟฟ้ า (Electric Induction Furnace: EIF) และปรุ งแต่งส่วนผสมเหล็ก
เพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และขันตอนการหล่

อนํ าเหล็กเป็ นเหล็กแท่งยาว โดย
เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้ วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนียวนํากระแสไฟฟ้ าจะใช้ วิธีเปลีย นพลังงานไฟฟ้ าให้ กลายเป็ นพลังงาน
ความร้ อนสําหรับการหลอมเหล็ก ทังนี
  การใช้ พลังงานไฟฟ้ าแทนการเผาไหม้ ของเชื อเพลิงจะช่วยลดต้ นทุนการผลิตและลด
ผลกระทบต่อสิง แวดล้ อม
เมือปี 2551 บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อ
เหล็กแท่ง จาก Bureau Veritas Certification และปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
นอกจากนี  บริ ษัทยังเป็ นบริ ษัทหนึงในสองอันดับของบริ ษัททีผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวในประเทศไทยทีเป็ นสมาชิกของ
London Metal Exchange (LME) ซึงเป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ า ระดับโลก โดยได้ จดทะเบียนภายใต้ ชือ CHOW
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KABINBURI ทังนี
  การเป็ นสมาชิกดังกล่าวจะช่วยเพิมช่องทางและโอกาสในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวไปยัง
ตลาดต่างประเทศให้ แก่บริ ษัท อีกทังเป็
 นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการยอมรับด้ านคุณภาพว่ามีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล จึงถือได้ ว่าเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ บริ ษัทและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในตลาด
ต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี
บริ ษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวได้ หลายลักษณะตามความต้ องการของลูกค้ า โดยได้ กําหนดนโยบาย
การผลิตทีสําคัญ คือ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนัน การผลิตผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่งยาวของบริ ษัทจึงมี
ส่วนประกอบทางเคมีทีสอดคล้ องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (“มอก.”) ของการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้ นกลมและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กข้ ออ้ อย โดยบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลัก คือ โรงรี ดในประเทศทีไม่มีเตาหลอมเป็ นของตนเอง และโรง
รี ดทีมีเตาหลอมเป็ นของตนเองแต่มีกําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้ องการ ทังนี
  ในการดําเนินการประกอบธุรกิจ บริ ษัทมี
ความมุ่งมัน ทีจะรักษาลูกค้ า ดังนัน บริ ษัทจึงมีนโยบายทีจะไม่ดําเนินธุรกิจแข่งขันกับลูกค้ า ทําให้ บริ ษัทได้ รับความเชือมัน
และความไว้ วางใจจากลูกค้ าเป็ นอย่างดีและมีสมั พันธภาพทีดีกบั ลูกค้ า นอกจากนี  ในปี 2553 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท
เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“เวอเทค”) ซึง ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่ง ในสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนซึง ได้
มีการเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว 18 ล้ านบาท เพือเป็ นการเสริ มศักยภาพในการให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ให้ สามารถไปถึงมือ
ลูกค้ าของบริ ษัทได้ ทนั ตามระยะเวลาทีกําหนด
บริ ษัทมีเป้าหมายทีจะเป็ นบริ ษัทชันนํ
 าของประเทศในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวทีมีคณ
ุ ภาพ
โดยจะเพิมอัตรากําลังการผลิตให้ สอดคล้ องและรองรับกับนโยบายของภาครัฐทีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ซึงในปี
2555 บริ ษัทคาดว่าจะสามารถเพิมอัตรากําลังการผลิตเป็ นประมาณร้ อยละ 75 – ร้ อยละ 80 ของกําลังการผลิตเต็มทีใน
ช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา นอกจากนี  บริ ษัทยังมีเป้าหมายทีจะเพิมรายได้ และขยายฐานลูกค้ าให้ มีจํานวนเพิม
มากขึ นทังภายในประเทศและต่

างประเทศ สําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริ ษัทไปยังตลาดต่างประเทศ
บริ ษัทจะดําเนินการโดยผ่าน LME และ/หรื อจํา หน่ายโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนจัดจําหน่ายต่างประเทศ เช่น ประเทศใน
ภูมิภาคอาเชียน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทมีเป้าหมายการจําหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการ
ขายรวม
บริษัทมีจุดเด่ นที/สาํ คัญดังนี  :- บริ ษัทมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวสูงสุดเท่ากับ 730,000 ตันต่อปี หรื อ 450,000 ตันต่อปี (ช่วงเวลาทีมี
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา ) ทําให้ บริ ษั ทสามารถขยายกํ าลังการผลิตให้ สอดคล้ องและรองรับความต้ องการใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวทีจะเพิมสูงขึ นตามนโยบายของภาครัฐบาลทีต้องการส่งเสริ มการลงทุนได้
- บริ ษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจทีจะไม่ทําการแข่งขันกับลูกค้ า ทําให้ ได้ รับความเชือมัน และความไว้ วางใจจากลูกค้ า
และบริ ษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างต่อเนืองและทันต่อความต้ องการใช้ ของลูกค้ า
- บริ ษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ หลายลักษณะและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ หลากหลายกลุม่
- บริ ษัทมีการผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพโดยการใช้ เครื องจักรทีทนั สมัย และกระบวนการผลิตทีมีประสิทธิภาพ และ
ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas Certification ตังแต่
 ปี 2551
และปั จจุบนั เป็ น ISO 9001:2008
- บริ ษัทเป็ นบริ ษัทหนึงในสองบริ ษัททีมีการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวในประเทศไทยทีเป็ นสมาชิกของ LME ซึง
เป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ าระดับโลก จึงถือได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีมาตรฐานทียอมรับได้ ในระดับโลก ซึงเป็ น
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การเพิมความมัน ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาพพจน์ และเป็ นการเพิมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ
บริ ษัททังในตลาดภายในประเทศและต่

างประเทศ
บริ ษัทได้ ใช้ โปรแกรม Systems, Application and Products หรื อ SAP ซึงเป็ นระบบบริ หารทรัพยากรสําหรับ
องค์กร (Enterprise Resource Planning หรื อ ERP) ทําให้ สามารถเข้ าถึงและตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว และ
สามารถนําข้ อมูลรายงานทางการเงินมาใช้ ในการบริ หารและการตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด และมีการทําสัญญาให้ บริ การขนส่งระหว่างกันเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ซึง เป็ นการเสริ มศักยภาพในการบริ การด้ านการขนส่งของบริ ษัทและทําให้ การจัดจําหน่ายและการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทสามารถดําเนินการได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทมีโรงงานตังอยู
 ใ่ นเขตอุตสาหกรรมกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ซึง มีระบบสาธารณูปโภคและระบบคมนาคม
ทีมีความพร้ อม ใกล้ แหล่งวัตถุดิบและสะดวกต่อการกระจายผลิตภัณฑ์ทงทางบกและทางทะเล
ั
นอกจากนี  บริ ษัท
ได้ รับส่วนลดค่าไฟฟ้ าทีใช้ ในการดําเนินงานในอัตราร้ อยละ 10 จากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เป็ นเวลา 5 ปี นับแต่
วันทีบริ ษัทเริ มมีรายได้
บริ ษัทได้ รับการส่ง เสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ง เสริ มการลงทุน ซึงมีสิทธิ ประโยชน์ทีสําคัญ เช่น ได้ รับ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และได้ รับอนุญาตให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาในอัตรา 2 เท่าของค่าใช้ จ่าย
ทีเกิดขึ นจริ ง เป็ นต้ น

การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
-

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน

รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว นอกจากนี  บริ ษัทยังมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
ซึง มาจากการดําเนินงานของ เวอเทค และมีรายได้ อืนๆ เช่น ดอกเบี ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการจําหน่าย
สินทรั พย์ รายได้ จากขายเศษฝุ่ นทีเกิ ดจากกระบวนการผลิต และภาษี มูลค่า เพิมจากการส่งออกทีขอคืนได้ เป็ นต้ น ซึง
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทในปี 2551 – 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 แสดงได้ ดงั นี :ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทรายได้

ดําเนินการ
โดย

ปี 2551

งบการเงินรวม

ปี 2552

ปี 2553

6 เดือนปี 2554

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายเหล็กแท่งยาว
-

จําหน่ายในประเทศ

บริ ษัท

2,281.71

99.79

1,881.49

92.80

2,686.25

69.01

2,537.20

90.94

-

จําหน่ายต่างประเทศ

บริ ษัท

-

-

142.71

7.04

1,184.98

30.44

239.80

8.60

2,281.71

99.79

2,024.20

99.84

3,871.23

99.45

2,777.00

99.54

-

-

-

-

1.34

0.03

3.21

0.12

4.80

0.21

3.16

0.16

20.25

0.52

9.73

0.35

2,286.51

100.00

2,027.36

100.00

3,892.83

100.00

2,789.94

100.00

รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
1/

รายได้ อืนๆ

รายได้ รวม

เวอเทค
บริ ษัท
และเวอเทค

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อืนๆ เช่น กํ าไรจากอัตราแลกเปลียน กํ าไรจากการจํ าหน่ายสินทรัพย์ รายได้ จากการขายเศษฝุ่ นทีเกิ ดจากกระบวนการผลิต และ
ภาษี มลู ค่าเพิมจากการส่งออกทีขอคืนได้ เป็ นต้ น
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ปี 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ รวมประมาณ 2,287 ล้ านบาท 2,027 ล้ านบาท 3,893
ล้ านบาท และ 2,790 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีรายได้ หลักมาจากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว ซึง มีจํานวน 2,282 ล้ าน
บาท 2,024 ล้ านบาท 3,871 ล้ านบาท และ 2,777 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนประมาณร้ อยละ 99 ของรายได้
รวมของแต่ล ะปี และสามารถแบ่ง รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ เ หล็กแท่ง ยาว เป็ นอัต ราส่ว นการจํ า หน่า ยผลิตภัณ ฑ์
ภายในประเทศในอัตราร้ อยละ 100 ร้ อยละ 93 ร้ อยละ 69 และร้ อยละ 91 ตามลําดับ และอัตราส่วนทีเหลือเป็ นการขายไปยัง
ต่างประเทศ ในขณะทีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งเป็ นรายได้ เฉพาะในส่วนทีให้ บริ การแก่บคุ คลภายนอกของเวอเทคทีรับรู้
เป็ นรายได้ ในงบการเงินรวมของบริ ษัท ซึงมีอตั ราส่วนร้ อยละ 0.03 และร้ อยละ 0.12 ของรายได้ รวมในปี 2553 และงวด 6
เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ
ปี 2552 รายได้ รวมของบริ ษัทมีอตั ราลดลงประมาณร้ อยละ 11 เนืองจากรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่ง
ยาวมีมลู ค่าลดลง อันเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจทีตกตํา ซึงเริ มต้ นขึ นในช่วงปลายปี 2551 ต่อเนืองมาถึงปี 2552 ด้ วย
ปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิ จในประเทศสหรั ฐอเมริ กาทําให้ ราคาสินค้ าประเภทโภคภัณฑ์ต่างๆ ในตลาดโลก ซึงรวมถึงราคา
ผลิตภัณฑ์เหล็กได้ ปรับตัวลดลงเป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ ราคาขายผลิตภัณฑ์ ต่อหน่วยปรั บตัว ลดลง และทําให้ มูลค่าของ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทปรับตัวลดลงในปี ดังกล่าว ทังๆ
 ทีหากพิจารณาเปรี ยบเทียบด้ านปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีขายได้ ใน
ปี 2552 จะพบว่าบริ ษัทมีปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์ทีเพิมขึ นประมาณร้ อยละ 49 อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 และงวด 6 เดือน
แรกปี 2554 บริ ษัทสามารถมีรายได้ รวมเพิมขึ น โดยคิดเป็ นอัตราเพิมขึ นประมาณร้ อยละ 91 และร้ อยละ 66 เมือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ทีผ่านมา เนืองจากบริ ษัทมียอดการขายผลิตภัณฑ์เพิมสูงขึ น อันเป็ นผลเนืองมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยสูงขึ น และปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์ทีเพิมมากขึ น
ต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทประกอบด้ วยต้ นทุนวัตถุดิบเศษเหล็ก ประมาณร้ อยละ 74 – ร้ อยละ 83 ของ
ต้ นทุนการผลิตรวม และส่วนทีเหลือเป็ นต้ นทุนแปรสภาพ (Conversion Costs) ได้ แก่ ค่าแรง ค่าไฟฟ้ า ค่าเชื อเพลิง วัสดุ
ประกอบ และต้ นทุนการผลิตอืนๆ โดยปี 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนขายจํานวน 2,021 ล้ าน
บาท 1,967 ล้ านบาท 3,674 ล้ านบาท และ 2,544 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 89 ร้ อยละ 97 ร้ อยละ 95
และร้ อยละ 92 เมือเทียบกับรายได้ จากการขาย ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนต้ นทุนขายในปี 2552 อยู่ในระดับทีเพิมสูงขึ น
เนืองจากบริ ษัทมีต้นทุนขายส่วนหนึง ทีมาจากสินค้ าคงเหลือทีผลิตในปี 2551 ซึง มีมลู ค่าสูงกว่าราคาตลาดในปี 2552 อีกทัง
มีคา่ ไฟฟ้ าซึง เป็ นพลังงานเชื อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตเพิมสูงขึ น อันเนืองมาจากการปรับขึ นอัตราค่าไฟฟ้ าผันแปร (ค่า
Ft) ในปี 2552 และมีคา่ เสือ มราคาเพิมขึ นจากการลงทุนเพิมในส่วนของสถานีไฟฟ้ าย่อย อาคารเก็บสินค้ าและเครื องจักร ซึง
ปั จจัยเหล่านี ส่งผลกระทบทําให้ ต้นทุนการผลิตเพิมสูงขึ น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนต้ นทุนขายในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรก
ปี 2554 มีอตั ราส่วนลดลง เนืองจากราคาขายมีอตั ราเพิมขึ นมากกว่าต้ นทุนขาย ตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีขยายตัว
มากขึ น อีกทังบริ
 ษัทสามารถใช้ กําลังการผลิตได้ มากขึ น จึงทําให้ ต้นทุนคงทีต่อหน่วยลดลง นอกจากนี  ในงวด 6 เดือนแรกปี
2554 บริ ษัทได้ นําเงินค่าชดเชยความเสียหายจากการลดลงของมูลค่าสินค้ าทีได้ รับจากลูกค้ ารายหนึง จํานวน 17 ล้ านบาท
มาหักกลบกับต้ นทุนขายของสินค้ าดังกล่าว ทําให้ ต้นทุนขายรวมลดลงเป็ นจํานวนเดียวกัน
บริ ษัทมีนโยบายบันทึกสินค้ าคงเหลือด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้ รับ (Net Realizable Value: NRV)
แล้ วแต่อย่างใดจะตํากว่า โดยในกรณีทีราคาทุนตามบัญชีของสินค้ าคงเหลือมีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้ รับจาก
การขายหรื อประโยชน์ทีจะได้ รับจากการใช้ บริ ษัทจะตังสํ
 ารองค่าเผือการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ โดยบันทึกเป็ นรายการ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือไว้ ในงบกําไรขาดทุน และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนทีรับรู้ในงวดก่อนๆ เมือ
สถานการณ์ทีทําให้ มีการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือให้ ตาํ กว่าราคาทุนหมดไป โดยในปี 2551 และ 2552 บริ ษัทมีการบันทึก
ส่วนที 1 หน้ า 4
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ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ จํานวน 75 ล้ านบาท และ 40 ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจากความผันผวนของ
ราคาเหล็กในตลาดทําให้ ราคาขายปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีการบันทึกกลับ
รายการบัญชีดงั กล่าวจํานวน 44 ล้ านบาท และ 3 บาท เนืองจากสภาวะตลาดทีราคาเหล็กได้ ปรับตัวเพิมสูงขึ น และได้ มีขาย
สินค้ าคงเหลือทีมีต้นทุนสูงออกไปในระหว่างงวด ทําให้ บริ ษัทสามารถตังค่
 าเผือการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง
ในปี 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขาย ค่าใช้ จ่า ยในการบริ หาร และ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ซึงรวมเรี ยกว่า “ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร” จํานวน 105 ล้ านบาท 92 ล้ านบาท 137 ล้ านบาท
และ 54 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2552 มีจํานวนลดลง เนืองจากในปี 2551 บริ ษัทมี
รายการขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ประเภทเครื องจักรทีไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน ประมาณ 17 ล้ านบาท ซึงหากไม่
รวมรายการดังกล่าว บริ ษัทจะมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2551 และ 2552 อยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน ในขณะที
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2553 มีจํานวนเพิมขึ น เนืองจากมีต้นทุนค่าขนส่งสินค้ าเพือการส่งออกจํานวน 52 ล้ าน
บาท เพิมขึ นจากปี 2552 ซึงมีจํานวน 4 ล้ านบาท สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในงวด 6 เดือนแรกปี 2554 มี
จํานวน 54 ล้ านบาท ลดลงเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมาซึงมีจํานวน 65 ล้ านบาท เนืองจากในงวด 6 เดือน
แรกปี 2554 บริ ษัทมีการส่งสินค้ าไปขายต่างประเทศเพียง 240 ล้ านบาท จึงทําให้ มีค่าขนส่งสินค้ าเพือการส่งออก 8 ล้ าน
บาท เมือเทียบกับงวด 6 เดือนแรกปี 2553 ทีบริ ษัทมีการส่งสินค้ าไปขายต่างประเทศ 497 ล้ านบาท และมีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าว
ประมาณ 25 ล้ านบาท
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทมาจากดอกเบี ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และดอกเบี ยจากสินเชือเช่าซื อ โดยในปี
2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินจํานวน 76 ล้ านบาท 102 ล้ านบาท 109 ล้ านบาท และ
61 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราดอกเบี ยจ่ายเฉลียประมาณร้ อยละ 6 - 7 ต่อปี โดยต้ นทุนทางการเงินในปี 2552 มี
จํานวนเพิมขึ นมาก เนืองจากมีการคิดดอกเบี ยจากเงินกู้ยืมระยะยาวทีก้ ูเพิมในปี 2551 เป็ นระยะเวลาเต็มปี และสถาบัน
การเงินได้ ผ่อนผันขยายระยะเวลาปลอดชําระคืนเงินต้ นเป็ นเวลาอีก 1 ปี ทําให้ หนี คงค้ างทีมีภาระดอกเบี ยดังกล่าวไม่ได้
ลดลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในปี 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีผลประกอบการทีมีกําไรขันต้
 นประมาณ 260 ล้ านบาท 58
ล้ านบาท 198 ล้ านบาท และ 234 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
 นประมาณร้ อยละ 11 ร้ อยละ 3 ร้ อยละ 5
และร้ อยละ 8 ตามลําดับ บริ ษัทไม่มีภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเนืองจากบริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลเป็ นเวลา 8 ปี ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินรวมของงวด 6 เดือนแรกปี 2554 มีภาระภาษี
ประมาณ 0.66 ล้ านบาท ซึง เป็ นภาษี จากผลการดําเนินงานของเวอเทค
ในปี 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 9 ล้ านบาท ขาดทุนสุทธิ 173 ล้ านบาท กําไร
สุทธิสาํ หรับส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ 16 ล้ านบาท และกําไรสุทธิสาํ หรับส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ 130 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยในปี 2552 บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ เนืองจากผลกระทบจากปั ญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํา
ซึงส่งผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์ทําให้ เกิดผลขาดทุน และมีผลขาดทุนจากการตังสํ
 ารองค่าเผือการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
โดยมีการรับรู้ ขาดทุนเพิมเติมจากปี 2551 อีกประมาณ 40 ล้ านบาท รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และต้ นทุน
ทางการเงินตามทีกล่าวข้ างต้ น จึงทําให้ มีผลประกอบขาดทุนสุทธิ ทังนี
 บริ ษัทสามารถกลับมามีกําไรสุทธิในปี 2553 และงวด
6 เดือนแรกปี 2554 ซึงคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ ร้ อยละ 0.40 และร้ อยละ 4.67 ตามลําดับ อันเป็ นผลมาจากการดําเนิน
นโยบายด้ านการตลาดทีดีขึ น และราคาตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กทีปรับเพิมขึ นอย่างต่อเนือง รวมถึงความสามารถในการ
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ควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายได้ ดีขึ น ทังนี
  ในช่วงทีผ่านมา บริ ษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเนืองจาก
ต้ องการสํารองเงินทุนสําหรับขยายกําลังการผลิตและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริ ษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหัก
สํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามทีบริ ษัทกําหนด
-

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 - 2553 มีจํานวนประมาณ 2,528 ล้ านบาท 2,469 ล้ านบาท
และ 2,784 ล้ านบาท ตามลําดับ และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2554 มีจํานวนประมาณ 2,655 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์ของ
บริ ษั ทส่ว นใหญ่ เป็ นอาคารและเครื องจักรเพือใช้ ใ นการผลิต ซึงมีอัตราส่ว นมากกว่า ครึ งหนึงของสินทรั พย์ รวมทัง หมด
นอกจากนี  สินทรัพย์หลักประเภทอืนทีสําคัญ ได้ แก่ สินค้ าคงเหลือ และลูกหนี การค้ า ซึงมีอตั ราส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้ อย
ละ 21 – ร้ อยละ 29 และประมาณร้ อยละ 7 – ร้ อยละ 15 เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามลําดับ
หนี สินรวมของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 - 2553 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2554 มีจํานวนประมาณ 1,853
ล้ านบาท 1,968 ล้ านบาท 2,257 ล้ านบาท และ 1,997 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี สินส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินทีมีอตั ราส่วนกว่าร้ อยละ 80 ของหนี สินทังหมด

และบริ ษัทมีการใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสันเป็
 นหลัก เพือใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ซึง คิดเป็ นอัตราส่วนประมาณกว่าร้ อยละ 60 ของหนี สินทังหมด

จากการเกิดสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2551 ทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องหยุดพักชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินในเดือนมีนาคม 2552 เนืองจากประสบปั ญหาด้ านสภาพคล่องทางการเงิน และในเดือนมิถุนายน 2552
สถาบันการเงินได้ อนุมตั ิขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินต้ นระยะยาว (Grace Period) เป็ นระยะเวลา 1 ปี เริ มตังแต่

เดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และได้ ผอ่ นปรนการคิดดอกเบี ยสําหรับการปฏิบตั ิผิดเงือนไขตามสัญญาวงเงิน
สินเชือเป็ นเงินจํานวน 13.9 ล้ านบาท โดยหากบริ ษัทสามารถชําระหนี ให้ แก่สถาบันการเงินครบถ้ วนเต็มจํานวนและตรงตาม
กําหนดเวลา สถาบันการเงินจะงดเว้ นการเรี ยกเก็บดอกเบี ยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทสามารถ
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงินได้ อย่างครบถ้ วนและตรงตามกําหนดเวลา และบริ ษัทมีความมัน ใจว่า จะ
สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวได้ อย่างครบถ้ วนและตรงตามกําหนดเวลาอย่างแน่นอน
ส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 - 2553 และ ณ วันที 30
มิถนุ ายน 2554 มีจํานวนประมาณ 675 ล้ านบาท 501 ล้ านบาท 517 ล้ านบาท และ 647 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี
2552 มีจํานวนลดลงประมาณ 173 ล้ านบาท เนืองจากบริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ และในปี 2553 และงวด 6 เดือน
แรกปี 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวนเพิมขึ นตามผลประกอบการซึงมีกําไรสุทธิสําหรับส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ประมาณ 16 ล้ านบาท และ 130 ล้ านบาท ตามลําดับ
จากการพิจารณาโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัท จะพบว่าบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับส่วนที
เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 - 2553 และ ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2554 อยู่ในระดับ 2.75 เท่า 3.93
เท่า 4.37 เท่า และ 3.08 เท่า ตามลําดับ ซึงอัตราส่วนทีเพิมขึ นในแต่ละปี ในช่วงปี 2551 - 2553 เนืองจากบริ ษัทได้ ใช้ แหล่ง
เงินทุนจากหนี สินเป็ นหลักสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ และปรับลดลงในงวด 6 เดือนแรกปี 2554 จากผล
ประกอบการทีมีกําไรสุทธิสาํ หรับส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ประมาณ 130 ล้ านบาท ซึงทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิมขึ น
ทังนี
  บริ ษัทมีความเชือมัน ว่า ภายหลังจากทีบริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชนในครัง นี แล้ ว จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีสว่ น
ของผู้ถือหุ้นเพิมสูงขึ น และจะทําให้ อตั ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทปรับลดลงได้
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ปั จจัยความเสี/ยง
ปั จจัยความเสียงในการประกอบธุรกิจของบริ ษั ททีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสีย งสามารถสรุปได้ ดงั นี  :1. ความเสี/ยงด้ านวัตถุดิบ
1.1 ความเสี/ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษัทมีการใช้ เศษเหล็กคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 74 – 83 ของต้ นทุนการผลิตรวม และในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรก
ปี 2554 บริ ษัทมียอดซื อเศษเหล็กคิดเป็ นร้ อยละ 94 และร้ อยละ 95 ของยอดรวมของการซื อวัตถุดิบ ตามลําดับ ดังนัน ความ
ผันผวนของราคาเศษเหล็กอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนขายของบริ ษัท
ดังนัน เพือลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าว โดยปกติ บริ ษัทมีนโยบายจัดซื อเศษเหล็กเพือเก็บไว้ เป็ นวัตถุดิบคง
คลัง ประมาณ 1 - 2 เท่าของความต้ องการใช้ สาํ หรับการผลิตในแต่ละเดือน และจะสัง ซื อเศษเหล็กเพิมเมือได้ รับคําสัง ซื อจาก
ลูกค้ า (Matching Order) ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาขายได้ สอดคล้ องกับต้ นทุนขายและสภาวะตลาด ณ
ขณะนันๆ
 นอกจากนี  บริ ษัทได้ มีการติดตามการเปลียนแปลงของราคาวัตถุดิบและความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กทังใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ ชิด เพือเป็ นข้ อมูลสํา หรับใช้ ประกอบการตัดสินใจปรับแผนการสัง ซื อวัตถุดิบหรื อวาง
แผนการผลิตสินค้ า ให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
1.2 ความเสี/ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ และพึ/งพิงผู้จัดหาวัตถุดิบ
เนืองจากเศษเหล็กเป็ นวัตถุดิบหลักทีสําคัญของการผลิตของบริ ษัท และบริ ษัทมีการซื อเศษเหล็กจากผู้จดั หาเศษ
เหล็ก 5 อันดับแรก รวมกันประมาณร้ อยละ 70 และร้ อยละ 67 ของมูลค่าการซื อเศษเหล็กทังหมดในปี

2553 และงวด 6
เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ จึงอาจจะส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสียงในการจัดหาเศษเหล็กเพือใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก
แท่งยาว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท ทังนี
  บริ ษัทได้ ประเมินว่า บริ ษัทจะ
ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากบริ ษัททีประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวในประเทศมี
จํานวนน้ อยราย ทําให้ ปริ มาณเศษเหล็กในสภาวะปกติมีจํานวนเพียงพอกับปริ มาณความต้ องการใช้ และตลอดระยะเวลาที
ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาในการจัดหาเศษเหล็กไม่ได้ อีกทังบริ
 ษัทยังมีความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้จดั หาเศษเหล็กทุกราย
โดยมีการจัดซื อเศษเหล็กอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานาน รวมถึงไม่เคยค้ างชําระค่าเศษเหล็กมาก่อน และมีการติดต่อซื อเศษ
เหล็กจากต่างประเทศเป็ นระยะๆ เพือใช้ เป็ นแหล่งจัดหาวัตถุดิบสํารองในกรณีทีปริ มาณเศษเหล็กในประเทศมีจํานวนไม่
เพียงพอกับความต้ องการใช้ งาน รวมถึงบริ ษัทมีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้ มปริ มาณความต้ องการใช้ เศษเหล็กอย่าง
ใกล้ ชิด ซึง บริ ษัทคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าวได้ ในระดับหนึง
2.

2. ความเสี/ยงด้ านการตลาดและการจัดจําหน่ าย

2.1 ความเสี/ยงจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่ งยาว
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท คือ ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว ซึงเป็ นสินค้ าประเภท Commodity และมีการเปลียนแปลง
ราคาไปตามความต้ องการบริ โภคและความสามารถในการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทีความผันผวนของ
ราคาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท
บริ ษั ทได้ ตระหนักถึงความเสียงดัง กล่า ว และมีนโยบายทีจะผลิตผลิตภัณฑ์ ตามคํา สัง ซือ ของลูกค้ า รวมถึงได้
ติดตามการเปลียนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ เหล็กแท่งยาวอย่างใกล้ ชิด ซึงจะทําให้ บริ ษั ทสามารถกํ าหนดราคาขายให้
ส่วนที 1 หน้ า 7
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สอดคล้ องกับต้ นทุนขายของบริ ษัทและภาวะตลาด ณ ขณะนันๆ
 นอกจากนี  บริ ษัทได้ พิจารณาจัดเก็บผลิตภัณฑ์เหล็กแท่ง
ยาวคงคลังให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์และความต้ องการ เพือลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าวให้ น้อยลง
2.2 ความเสี/ยงจากการพึ/งพิงลูกค้ าน้ อยรายและกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่
รายได้ จากการขายเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทในช่วงปี 2551 - 2552 ให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่จํานวน 5 รายแรก มีจํานวน
ประมาณร้ อยละ 85 และร้ อยละ 93 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลําดับ และได้ ปรับลดลงมาเหลือร้ อยละ 62 และร้ อยละ
69 ในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ และบริ ษัทมีการพึง พิงกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่จํานวน 1 ราย ซึงมีการซื อ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวของบริ ษัทรวมกันประมาณอัตราร้ อยละ 46 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 32 ของรายได้ จากการขายในช่วง
ระหว่างปี 2552 จนถึงงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ ทําให้ บริ ษัทมีความเสียงหากลูกค้ ารายใหญ่มีการเปลียนแปลง
นโยบายการซื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวมีการซื อสินค้ ากับบริ ษัทอย่างต่อเนือง ซึงแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ทีดี
ระหว่างบริ ษัทและลูกค้ ารายใหญ่ นอกจากนี  บริ ษัทยังมีนโยบายลดความเสียงดังกล่าว ด้ วยการขยายฐานลูกค้ ารายใหม่
เพื อ เพิ มสัด ส่ว นรายได้ ข องลูก ค้ า รายใหม่ใ ห้ ม ากขึน รวมถึง มี น โยบายเพิ มช่ อ งทางจํ า หน่า ยด้ ว ยการส่ง ออกไปตลาด
ต่างประเทศ เช่น ตลาดในประเทศภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จาก
การจําหน่ายไปตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 31 และร้ อยละ 9 ของยอดรายได้ ขายรวมทังหมด

ตามลําดับ ดังนัน ใน
ระยะเวลาต่อไป หากบริ ษัทมีการจําหน่ายในต่างประเทศเพิมมากขึ น อัตราส่วนการกระจุกตัวของรายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ก็
จะลดลงตามไปด้ วย
2.3 ความเสี/ยงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมประเภทหนึงทีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทังนี
  ในระยะเวลาทีผ่านมา ได้ มี
ความต้ อ งการและนํ า เข้ า ผลิต ภัณฑ์ เ หล็ก แท่งยาวมาโดยตลอด จึ งอาจเป็ นปั จจัย ที จูง ใจให้ มี คู่แ ข่ง รายใหม่เ ข้ า มาใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว และทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากสภาวการณ์ การแข่งขันทีเพิมขึ น ซึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
อัตรากําไร และส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัท และอาจทําให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทเปลียนสถานะกลายเป็ นคู่แข่งในธุรกิจได้ เช่น
กลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่รายหนึง ของบริ ษัท ซึง ในระหว่างปี 2552 จนถึงงวด 6 เดือนแรกปี 2554 มีการซื อผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว
ของบริ ษัทรวมกันเป็ นอัตราประมาณร้ อยละ 46 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 32 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ มีแผนทีจะ
ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวเองเพือใช้ ในโรงรี ดของตนเองเป็ นหลัก โดยคาดว่าจะเริ มผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่ง
ยาวได้ ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2554 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ตาม เนืองจากธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวต้ องใช้ ระยะเวลาและเงินลงทุนสูงในการก่อสร้ างเตา
หลอม รวมถึงต้ องใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนสูง ในการซือ วัตถุดิบและสํา รองสินค้ า ไว้ เพือขาย และต้ องใช้ ความเชี ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในการดําเนินการผลิต และต้ องมีการบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ ซึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีผ้ ปู ระกอบการราย
ใหม่ต้องนําไปพิจารณาเพิมเติมหากต้ องการทีจะเข้ ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ด้ วยเหตุนี  จึงอาจถือเป็ นอุปสรรคในการเข้ าสู่
ตลาด (Barrier to Entry) นอกจากนี  การทีบริ ษั ทมีโรงงานและเครื องจักรทีมีประสิทธิ ภาพในการผลิตและมีความรู้
ความสามารถ รวมทังมี
 ประสบการณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว จะทําให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบผู้ประกอบการราย
ใหม่ทีต้องใช้ ระยะเวลาหนึงในการทดลองผลิตจนกว่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตามทีลกู ค้ าต้ องการ สําหรับ
กรณี ลกู ค้ า ของบริ ษัททีจะเริ มผลิตเหล็กแท่งยาวเอง บริ ษั ทคาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางด้ านรายได้ บ้า ง อย่า งไรก็ ตาม
เนืองจากคาดว่า ลูกค้ า คงต้ องใช้ ระยะเวลาหนึงในการทดลองผลิตและปรั บแผนการผลิตเพือให้ สามารถผลิตสินค้ า ทีมี
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คุณภาพได้ ตามกําลังผลิตทีกําหนด ดังนัน บริ ษัทจะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นเติบโตตามสภาวะ
เศรษฐกิจ และจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ ทีดีกับกลุ่มลูกค้ ารายดังกล่าวเพือโอกาสในการทําธุรกิจร่ วมกันและรักษา
สัดส่วนยอดขายต่อไป รวมทังจะพยายามขยายฐานลู

กค้ ารายใหม่ เพือลดผลกระทบดังกล่าว
3. ความเสี/ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี/ยงจากการไม่ สามารถชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวแก่ สถาบันการเงิน
ในปี 2551 ได้ เกิดสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจขึ นในต่างประเทศ และเกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศ ซึง
ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ ทําให้ ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในระหว่างปี 2551 – ปี 2552 มีความผันผวนอย่าง
มาก ซึง ในช่วง ณ ขณะนัน บริ ษัทเพิงเริ มเปิ ดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ในโรงงานเฟสที 2 จึงมีความจําเป็ นต้ องสํารองเงินเพือซื อ
วัตถุดิบให้ รองรับแผนการผลิต ซึงส่งผลให้ บริ ษัทประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามเวลาทีกําหนดในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับการผ่อนปรนดอกเบี ยผิดนัด
จากสาเหตุดงั กล่าวจํานวน 13.9 ล้ านบาท หากบริ ษัทสามารถชําระคืนเงินกู้ระยะยาวทังหมดให้

แก่สถาบันการเงินได้ ภายใน
เดือนธันวาคมปี 2558 ดังนัน หากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ นในอนาคต จนทําให้ บริ ษัทไม่สามารถชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวภายใน
เวลาทีกําหนด บริ ษัทจะไม่ได้ รับการผ่อนปรนดอกเบี ยผิดนัดจํานวน 13.9 ล้ านบาท รวมถึงจะมีภาระดอกเบี ยผิดนัดอืนๆ (ถ้ า
มี) เพิมขึ นตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ ซึง จะกระทบต่อผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิของบริ ษัท
ทังนี
  บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย งดังกล่าว และมีความมุง่ มัน ทีจะชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาวและดอกเบี ยให้ แก่
สถาบันการเงินตามจํานวนและเวลาทีกําหนด ซึง ในปั จจุบนั นี บริ ษัทสามารถชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาวและดอกเบี ยได้ ตรง
ตามเวลาทีกําหนด นอกจากนี  ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ
ไอ บริ ษัทจะได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนดังกล่าว รวมทังมี
 ช่องทางระดมทุนในตลาดทุนทีหลากหลายขึ น ซึงบริ ษัท
สามารถใช้ เป็ นเครื องมือทางการเงินในการช่วยลดผลกระทบด้ านสภาพคล่องของบริ ษัท ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีผิดปกติใน
อนาคตได้
3.2 ความเสี/ยงจากอัตราแลกเปลี/ยน
ในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีการสัง ซื อวัตถุดิบ ได้ แก่ เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหล่จาก
ต่างประเทศเป็ นเงินสกุลของประเทศสหรัฐอเมริ กา เพือใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4 และร้ อยละ
2 ของมูลค่าการจัดซื อทังหมด

ตามลําดับ รวมถึงบริ ษัทมีการส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ เป็ นเงินสกุลของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 31 และร้ อยละ 9 ของรายได้ รวม ตามลําดับ และมีการสัง ซื อเครื องจักรจากต่างประเทศ
จํานวน 3.68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย นของการทําธุรกรรมดังกล่าว
ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึ นจากการสัง ซื อ
วัตถุดิบและ/หรื อการขายสินค้ าไปต่างประเทศดังกล่าว โดยการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward
Contract) กับสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทังบริ
 ษัทได้ รับวงเงินสําหรับการป้องกันความเสียงดังกล่าวเป็ นจํานวน 29.30
ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจากสถาบันการเงินแห่งหนึง โดยบริ ษัทจะดําเนินการติดตามสถานการณ์เงินตราต่างประเทศอย่าง
ใกล้ ชิ ด เพื อ หาช่ว งเวลาที ค่า เงิ นตราต่า งประเทศเอื อ ประโยชน์ สูง สุด ต่อ บริ ษั ท สํา หรั บ การทํ า สัญ ญาซื อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าเพือเป็ นการป้องกันความเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย น
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีบริ ษัททําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบทางบัญชี
จากอัตราแลกเปลีย นอันเนืองมาจากการทีรายการซื อและชําระค่าวัตถุดิบ และรายการขายและรับชําระเงิน ไม่ได้ เกิดขึ นใน
งวดบัญชีเดียวกันกับวันทีบนั ทึกบัญชีและ/หรื อวันทีชําระหรื อได้ รับเงิน ทําให้ ณ วันปิ ดงวดบัญชี อาจเกิดผลกําไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลียนได้ โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ ประมาณ 13
ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท ตามลําดับ
4. ความเสี/ยงสําหรับผู้ลงทุน
4.1 ความเสี/ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท/ ีมีอทิ ธิพลต่ อการดําเนินงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง นี  บริ ษัทจะมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวจิรธรรม
ศิริ ถือหุ้นรวมกันจํานวน 507 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63.38 ของทุนชําระแล้ ว 800 ล้ านบาท ดังนัน หากกลุม่ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้ สามารถควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด

ไม่ว่าจะเป็ นเรื องการ
แต่งตังกรรมการ

หรื อการขอมติในเรื องอืนทีต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับ
บริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน
เสียงให้ เพียงพอเพือตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย งดังกล่าว จึงได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบจํ

านวน 4 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 40 ของ
จํานวนกรรมการทังหมดของบริ

ษัท เพือทําหน้ าทีเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
  กรรมการตรวจสอบเป็ นบุคคลทีมีความเป็ นอิสระ มี
วุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทังมี
 ความรู้ความสามารถทีจะคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี  ในการตัดสินใจกระทําการ
หรื อละเว้ นกระทําการใดๆ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
และหากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนการอนุ

มตั ิการทํา
รายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์ทีประกาศไว้ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด
การเสนอขายหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 800,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท โดยมีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว 600,000,000 บาท ซึง บริ ษัทมีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นครัง แรก จํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ใน
ราคาหุ้นละ [] บาท โดยบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ทีจะนําเงินทีได้ รับจากการเสนอขายหุ้นในครัง นี หลังหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยอยูร่ ะหว่างขันตอนการขออนุ

มตั ิจดทะเบียนหุ้นสามัญทังหมดเป็

นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที/ 2 และส่ วนที/ 3 ก่ อนตัดสินใจจองซือ หลักทรัพย์ ของบริษัท)
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