บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการทีสําคัญ
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนก่อตังเมื
 อวันที 11 พฤศจิกายน 2546 โดยนาย
อนาวิล จิรธรรมศิริ ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรกจํานวน 400 ล้ านบาท เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว
(Steel Billet) ให้ แก่โรงรี ดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพือนําไปผลิตต่อด้ วยการรี ดเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
(Long Products) ได้ แก่ เหล็กเส้ นกลม เหล็กข้ ออ้ อย และเหล็กลวด เป็ นต้ น โดยใช้ เศษเหล็ก (Scrap) เป็ นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตเหล็กแท่งยาว และใช้ เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้ วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนียวนํากระแสไฟฟ้ า (Electric Induction
Furnace: EIF) ด้ วยกําลังการผลิตสูงสุดเริ มแรก 250,000 ตันต่อปี โดยมีสํานักงานใหญ่ ตังอยู
 ่เลขที 209/1 อาคารเคทาว
เวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ และมีโรงงานและสาขา ตังอยู
 ่ในเขต
อุตสาหกรรมกบินทร์ บุรี เลขที 518/1 และ 518/3 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อํา เภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื อทีรวม
ประมาณ 70 ไร่
ต่อมา บริ ษัทได้ ทยอยเพิมทุนชําระแล้ ว จนทําให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีทุนชําระแล้ วเพิมขึ นเป็ น 600 ล้ านบาท เพือ
ลงทุนขยายกําลังการผลิตในโรงงานเฟสที 2 ซึง มีกําลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี รวมเป็ นกําลังการผลิตสูงสุดทังหมด

730,000 ตันต่อปี (กําลังการผลิตสูงสุดทีขออนุญาตในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม (EIA)) อย่างไรก็ตาม
เนืองจากต้ นทุนค่าไฟฟ้ าเป็ นต้ นทุนทีมีความสําคัญประเภทหนึงของกระบวนการผลิต บริ ษัทจึงต้ องการบริ หารและควบคุม
ต้ นทุนค่าไฟฟ้ า โดยมีนโยบายผลิตเหล็กแท่งยาวเฉพาะในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา (Off-Peak Period) ซึงจะ
ช่วยส่งผลให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้ าทีใช้ ในการผลิตของบริ ษัทมีจํานวนตํากว่าการดําเนินการผลิตในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้
ไฟฟ้ าสูง (Peak Period) ทําให้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการผลิตเหล็กแท่งยาวในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา ด้ วยกําลัง
การผลิตรวม 450,000 ตัน แบ่งเป็ นโรงงานเฟสที 1 จํานวน 150,000 ตัน และโรงงานเฟสที 2 จํานวน 300,000 ตัน
ทังนี
  ในการดําเนินการประกอบธุรกิจ บริ ษัทมีความมุ่งมัน ทีจะรักษาลูกค้ า ดังนัน บริ ษัทจึงมีนโยบายทีจะไม่ทํา
ธุรกิจโรงรี ดเพือผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวแข่งขันกับลูกค้ า ทําให้ บริ ษัทได้ รับความเชือมัน และความไว้ วางใจจากลูกค้ าว่า
บริ ษัทจะสามารถส่งมอบเหล็กแท่งยาวได้ อย่างต่อเนืองและเป็ นพันธมิตรทีดีกบั ลูกค้ าโดยไม่มีการแข่งขันระหว่างกัน
ในปี 2552 บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME)1 ซึง เป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ าระดับโลก
โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นหนึง ในสองบริ ษัททีผลิตเหล็กแท่งยาวในประเทศไทยทีเข้ าเป็ นสมาชิกของ LME ทังนี
  บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนภายใต้ ชือ CHOW KABINBURI โดยมีชือย่อในการซื อขาย (SWORD Codes) แบ่งตามสถานทีตงคลั
ั  งสินค้ า คือ
CHOWFE สําหรับ Far East Contract และ CHOWME สําหรับ Mediterranean Contract และได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัด โดยใช้ ชือว่า “บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)” และในปี 2553 บริ ษัทได้ ลงทุนซื อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“เวอเทค”) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 18
ล้ านบาท เพือช่วยเสริ มศักยภาพการให้ บริ การด้ านโลจิสติคส์แก่บริ ษัทในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
1

LME เป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ าระดับโลก โดยผลิตภัณฑ์ทีมีการซื อขาย ได้ แก่ สัญญา Future และ Option ของเหล็ก โลหะทีไม่มีส่วนประกอบ
ของธาตุเหล็ก (Non-ferrous Metal) เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ตะกัว นิกเกิล ซิงค์ เป็ นต้ น และโลหะทีมีสว่ นประกอบของธาตุเหล็กเล็กน้ อย (Minor
Metals) เช่น โคบอลท เป็ นต้ น ทังนี
  ณ วันที 17 สิงหาคม 2554 LME มีสมาชิกทีเป็ นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเหล็กจํานวน 49 บริ ษัทจาก
18 ประเทศ (โปรดดูรายละเอียดใน www.lme.com)
ส่วนที 2 หน้ า 9

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

สําหรับประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสาํ คัญของบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี  :ปี 2546
พฤศจิกายน
ปี 2547
พฤศจิกายน
ปี 2548
เมษายน

ธันวาคม
ปี 2550
ตุลาคม
ธันวาคม

ปี 2551
มกราคม

มีนาคม
กรกฎาคม

ปี 2552
กุมภาพันธ์

- บริ ษั ท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํ า กัด ก่อตังด้
 ว ยทุนจดทะเบียนเริ มแรกจํ า นวน 400 ล้ า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว
- บริ ษัทเริ มดําเนินการก่อสร้ างโรงงาน ซึงตังอยู
 ่ เลขที 518/1 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
- บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที 1337(2)/2548 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว จาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ซึงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล เป็ นเวลา 8 ปี และลดหย่อน
อัตราร้ อยละ 50 จากอัตราภาษี ปกติเป็ นเวลา 5 ปี ทังนี
 บริ ษั ทเริ มมีรายได้ ใ นเดือนธันวาคม 2548
(โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 3.7.1 สิทธิประโยชน์ทีได้ รับจากการส่งเสริ มการลงทุน)
- บริ ษัทเริ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที 1 ด้ วยกําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี
- บริ ษัทเริ มดําเนินการก่อสร้ างโรงงานเฟสที 2 ซึงตังอยู
 ่ในบริ เวณเดียวกันกับทีตงของโรงงานเฟสที
ั
1
คือ เลขที 518/1 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
- บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที 2228(2)/2550 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว เฟสที 2
จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ซึง ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เป็ นเวลา 8 ปี และลดหย่อน
อัตราร้ อยละ 50 จากอัตราภาษี ปกติเป็ นเวลา 5 ปี (เริ มมีรายได้ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2551) (โปรดดู
รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 3.7.1 สิทธิประโยชน์ทีได้ รับจากการส่งเสริ มการลงทุน)
- บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas
Certification สําหรับการหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึง ได้ ครบกําหนดไปแล้ ว
เมือวันที 28 ธันวาคม 2553
- บริ ษัทเพิมทุนชําระแล้ วจาก 400 ล้ านบาท เป็ น 500 ล้ านบาท โดยเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เพือใช้
เป็ นเงินลงทุนก่อสร้ างโรงงานเฟสที 2
- บริ ษัทเพิมทุนชําระแล้ วจาก 500 ล้ านบาท เป็ น 600 ล้ านบาท โดยเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เพือใช้
เป็ นเงินลงทุนก่อสร้ างโรงงานเฟสที 2
- บริ ษัทเริ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์สาํ หรับโรงงานเฟสที 2 ซึง มีกําลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อ
ปี ทําให้ มีกําลังการผลิตสูงสุดรวมทังสิ
 น 730,000 ตันต่อปี
- บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึงเป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ าระดับ
โลก ภายใต้ ชือ CHOW KABINBURI โดยมีชือย่อในการซื อขาย (SWORD Codes) แบ่งตามสถาน
ทีตงคลั
ั  งสินค้ า คือ CHOWFE สําหรับ Far East Contract และ CHOWME สําหรับ Mediterranean
Contract
ส่วนที 2 หน้ า 10

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

มีนาคม

พฤษภาคม
ปี 2553
มีนาคม

พฤศจิกายน

ปี 2554
มีนาคม
กันยายน

- บริ ษัทหยุดพักชําระหนี เงินต้ นระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงิน โดยในเดือนมิถุนายน 2552 สถาบัน
การเงินได้ อนุมตั ิการขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาว (Grace Period) เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี เริ มตังแต่
 เดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 และกําหนดให้ บริ ษัทเริ มชําระ
คืนหนี เงินต้ นระยะยาวตังแต่
 เดือนมีนาคม 2553 เป็ นต้ นไป
- บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยใช้ ชือว่า “บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด
(มหาชน)” และได้ เปลีย นแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จาก 100 บาทเป็ น 1 บาทต่อหุ้น รวมทังได้
 เพิมทุนจด
ทะเบียนจาก 600 ล้ านบาท เป็ น 800 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือเสนอขายให้ แก่ประชาชน
- บริ ษัทได้ เริ มส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กเพือจําหน่ายไปยังลูกค้ าในตลาดต่างประเทศ
- บริ ษัทได้ ลงทุนซื อหุ้นของบริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“เวอเทค”) จํานวน 7,200 หุ้น มูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บาท ในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 7.2 ล้ านบาท ซึงคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้ านบาท โดยเวอเทคประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางบก ซึง
จะช่วยเสริ มศักยภาพการให้ บริ การด้ านโลจิสติคส์แก่บริ ษัทในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
- บริ ษัทได้ รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas
Certification สําหรับการหล่อเหล็กแท่ง (Manufacturing of Steel Casting) ซึง จะครบกําหนดในวันที
28 ธันวาคม 2556
- ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติยืนยันมติของทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2552 เกียวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้ แก่ประชาชน
- จดทะเบียนเพิมสาขา คือ เลขที 518/3 หมูท่ ี 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 800 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 600 ล้ านบาท
40%
บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วสิ จํากัด
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ( จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ ก่อตังขึ
 นเมือวันที 11 พฤศจิกายน 2546 เพือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet)
โดยมี เศษเหล็ก (Scrap) เป็ นวัตถุดิ บหลัก ทีใ ช้ ใ นการผลิตเหล็กแท่งยาว ทัง นี  บริ ษั ทมีก ระบวนการผลิตผลิตภัณ ฑ์ ทีใ ช้
เทคโนโลยีการผลิตทีนําเข้ าจากต่างประเทศ และเป็ นทียอมรับในระดับสากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว
ส่วนที 2 หน้ า 11

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ของบริ ษั ท มี 3 ขัน ตอนหลัก คื อ ขัน ตอนการจัด เตรี ย มเศษเหล็ก ขัน ตอนการหลอมเศษเหล็ก ด้ ว ยเตาแบบเหนี ย วนํ า
กระแสไฟฟ้ า (Electric Induction Furnace: EIF) และปรุ งแต่งส่วนผสมเหล็กเพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า และขันตอนการหล่

อนํ าเหล็กเป็ นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้ วยเตาหลอมเหล็ก
แบบเหนียวนํากระแสไฟฟ้ าจะใช้ วิธีเปลีย นพลังงานไฟฟ้ าให้ กลายเป็ นพลังงานความร้ อนสําหรับการหลอมเหล็ก ทังนี
  การใช้
พลังงานไฟฟ้ าแทนการเผาไหม้ ของเชื อเพลิงจะช่วยลดต้ นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิง แวดล้ อม หลังจากนัน ลูกค้ าจะ
นําเหล็กแท่งยาวไปผลิตต่อด้ วยการรี ดเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ได้ แก่ เหล็กเส้ นกลม เหล็กข้ ออ้ อย และเหล็กลวด เป็ นต้ น
ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเหล่านี เป็ นวัสดุหลักทีใช้ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้ าน อาคาร
พาณิ ช ย์ และงานก่ อ สร้ างทัว ไป รวมทัง เครื อ งมื อ อุป กรณ์ ส่ว นประกอบยานยนต์ และชิ น ส่ว นต่า งๆ เป็ นต้ น และใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้ างขนาดใหญ่ทีต้องการเหล็กแท่งยาวทีมีความแข็งแรงสูง เพือใช้ ในงานคอนกรี ตเสริ มเหล็กทีต้องการ
ความแข็งแรงและคงทน เช่น สะพาน เขือน ทางด่วน งานก่อสร้ างทีต้องรับแรงอัด หรื ออาคารสูง เป็ นต้ น
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาํ นักงานใหญ่ ตังอยู
 เ่ ลขที 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ และมีโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว และสาขา ตังอยู
 ่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์ บรุ ี เลขที
518/1 และ 518/3 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื อทีรวมประมาณ 70 ไร่ ซึง ในระยะเริ มแรกมี
กําลังการผลิตสูงสุด 250,000 ตันต่อปี และได้ ขยายกําลังการผลิตในโรงงานเฟสที 2 อีก 480,000 ตันต่อปี รวมเป็ นกําลังการ
ผลิตสูงสุด 730,000 ตันต่อปี (กําลังการผลิตสูงสุดทีขออนุญาตในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง แวดล้ อม (EIA)) อย่างไร
ก็ตาม เนืองจากบริ ษัทต้ องการบริ หารและควบคุมต้ นทุนค่าไฟฟ้ า จึงมีนโยบายผลิตเหล็กแท่งยาวเฉพาะในช่วงเวลาทีมีความ
ต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา (Off-Peak Period) ซึงจะช่วยทําให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้ าทีใช้ ในการผลิตของบริ ษัทมีจํานวนตํา กว่าการ
ดําเนินการผลิตในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสูง (Peak Period) ด้ วยเหตุนี  ทําให้ โรงงานทังสองเฟสมี

กําลังการผลิต
เต็มทีในช่วงเวลาทีมคี วามต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํารวมเท่ากับ 450,000 ตันต่อปี ทังนี
  กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักของบริ ษัท คือ โรง
รี ดทีไม่มีเตาหลอมเป็ นของตนเอง และโรงรี ดทีมีเตาหลอมแต่มีกําลังการผลิตไม่เพียงพอ นอกจากนี  บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นสมาชิก
ของ London Metal Exchange (LME) ซึง เป็ นตลาดซื อขายล่วงหน้ าระดับโลก เพือเพิมโอกาสและช่องทางการจําหน่ายและ
ส่งออกเหล็กแท่งยาวไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น อีกทังเป็
 นการแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษั ทได้ รับการยอมรั บด้ านคุณภาพว่า มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงถื อได้ ว่าเป็ นการส่ง เสริ มภาพลักษณ์ และการ
ประชาสัมพันธ์บริ ษัทและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในตลาดต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“เวอเทค”) ได้ ก่อตังเมื
 อวันที 15 กันยายน 2552 เพือประกอบธุรกิ จ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก โดยบริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในเวอเทคในปี 2553 ในสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท เพือช่วยเสริ มศักยภาพการให้ บริ การด้ านโลจิสติคส์แก่บริ ษัทในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า
ทังนี
  บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาว่าจ้ างเวอเทคสําหรับการให้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่

วันที 11 ธันวาคม 2552 โดย ณ ปั จจุบนั เวอเทคมีหวั ลากพร้ อมรถพ่วงสําหรับให้ บริ การขนส่งจํานวน 30 คัน
ปั จจุบนั เวอเทคมีสํานักงานใหญ่ ตังอยู
 ่เลขที 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ และมีสาขาตังอยู
 ่ทีโรงงานของบริ ษัท เลขที 518/1 หมู่ 9 ตําบลหนองกี อําเภอ
กบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ทังนี
  เวอเทคได้ ใช้ ทีตงของบริ
ั
ษัทเป็ นทีตงสํ
ั  านักงานใหญ่และสาขาของเวอเทค เพือทีจะสามารถ
ให้ บริ การและติดต่อประสานงานกับบริ ษัทได้ อย่างใกล้ ชิด
ส่วนที 2 หน้ า 12

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

2.3 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และโครงสร้ างรายได้ จากการขายของบริ ษัทแบ่ง
ตามพื นทีทีจําหน่ายในรอบระยะเวลา 3 ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2551 - 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 สิ นสุดวันที 30
มิถนุ ายน 2554 สามารถแสดงได้ ดงั นี  :-

โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทแบ่ งตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

ดําเนินการ
โดย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2551
ปี 2552
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ปี 2553
งวด 6 เดือนปี 2554
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
ร้ อยละ

ผลิตภัณฑ์ เหล็ก
- เหล็กแท่งยาว SR 24

บริ ษัท

529.04

23.14

1,058.88

52.23

1,405.78

36.11

1,095.20

39.26

- เหล็กแท่งยาว SD 30

บริ ษัท

1,752.67

76.65

964.98

47.60

1,244.33

31.96

1,381.91

49.53

- เหล็กแท่งยาว SD 40

บริ ษัท

-

-

0.34

0.02

-

-

50.42

1.81

- เหล็กแท่งยาว 3 SP

บริ ษัท

-

-

-

-

90.47

2.32

-

-

- เหล็กแท่งยาว 5 SP

บริ ษัท

-

-

-

-

1,094.50

28.12

123.66

4.43

- เหล็กแท่งยาว SS 400

บริ ษัท

-

-

-

-

36.15

0.93

9.66

0.35

- เหล็กแท่งยาว SD 295A

บริ ษัท

-

-

-

-

-

-

116.13

4.16

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
รายได้ อืนๆ

1/

เวอเทค
บริ ษัท
และเวอเทค

รายได้ รวม

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อืนๆ เช่น กําไรจากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ รายได้ จากการขายเศษฝุ่ นทีเหลือจากกระบวนการผลิต เป็ นต้ น

-

โครงสร้ างรายได้ จากการขายของบริษัทแบ่ งตามพืน( ทีทีจําหน่ าย

รายได้ จากการขาย
- ภายในประเทศ
- ต่างประเทศ*
รายได้ จากการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2551
ปี 2552
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,281.71
100.00
1,881.49
92.94
2,281.71

100.00

142.71
2,024.20

7.06
100.00

หมายเหตุ: * บริ ษัทได้ สง่ ออกเหล็กแท่งยาวไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ส่วนที 2 หน้ า 13

งบการเงินรวม
ปี 2553
งวด 6 เดือนปี 2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
2,686.25
69.39
2,537.20
91.36
1,184.98
3,871.23

30.61
100.00

239.80
2,777.00

8.64
100.00

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
ในระยะเวลา 3 - 5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัทมีเป้าหมายทีจะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนืองเพือเป็ นบริ ษัทชันนํ
 าในประเทศใน
การผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาวทีมีศกั ยภาพ โดยจะเพิมอัตราการใช้ กําลังการผลิตจริ งให้ สอดคล้ องและรองรับนโยบาย
ของภาครัฐ ทีต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ด้ วยการขยายโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ หรื อเมกะโปรเจกต์ อย่างต่อเนือง
ทัง ระบบขนส่ ง มวลชน การพัฒ นาโครงข่ า ยรถไฟฟ้ า การขยายสนามบิ น สุว รรณภู มิ ตลอดจนการกระตุ้ นตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง จะช่วยลดปริ มาณการใช้ เหล็กแท่งยาวทีนําเข้ าจากต่างประเทศ และส่งผลบวกต่อดุลการค้ าของประเทศ
ทังนี
  บริ ษัทคาดว่าในปี 2555 บริ ษัทจะสามารถเพิมอัตราการใช้ กําลังการผลิตจริ งเป็ นประมาณร้ อยละ 75 – ร้ อยละ 80 ของ
กําลังการผลิตเต็มทีในช่วงเวลาทีมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าตํา นอกจากนี  บริ ษัทยังมุ่งเน้ นการเป็ นผู้นําด้ านการลดต้ นทุนด้ วย
การใช้ ประโยชน์จากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP เพือทีจะรักษาส่วนต่างของกําไร (Margin) และให้ บริ ษัทมีอตั รากําไร
ขันต้
 น (Gross Profit) ให้ อยู่ในระดับทีแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม รวมทังจะบริ

หารงานด้ วยด้ วยหลักธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณทีม่งุ เน้ นรับผิดชอบต่อลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า สภาพแวดล้ อม และสังคม และมีนโยบายพัฒนาความรู้ และเพิม
ทักษะความชํานาญในงานให้ แก่บคุ ลากรทุกระดับ ด้ วยการบริ หารองค์ความรู้ภายในองค์กรและการวางแผนการจัดฝึ กอบรม
อย่างต่อเนือง เพือรองรับการแข่งขันทีสงู ขึ นทังในปั
 จจุบนั และอนาคต
ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายมุ่งเน้ นการผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาวทีมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ด้ วยระบบการ
ผลิตและเครื องจักรทีได้ มาตรฐาน รวมถึงการให้ บริ การทีเป็ นเลิศและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ รวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
ครัง แรกเมือเดือนมกราคม 2551 และต่อเนืองมาจนถึงปั จจุบนั เป็ น ISO 9001:2008 ในขณะเดียวกัน บริ ษัทมีนโยบายการ
ผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมต้ นทุนในการดําเนินการให้ อยูใ่ นระดับทีน้อยทีสดุ ด้ วยการลดอัตราส่วนการสูญเสีย
ต่างๆ ในการผลิต และใช้ กําลังการผลิตอย่างเต็มที บํารุ งและดูแลรักษาเครื องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสมําเสมอ เพือ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางด้ านต้ นทุนและเพิมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ ซึง จะส่งผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี  บริ ษัทยังมีเป้าหมายทีจะขยายฐานลูกค้ าให้ มจี ํานวนมากขึ นเพือเพิมรายได้ ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง เป็ นต้ น ซึง จําเป็ นต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กเป็ นวัตถุดิบ
หลัก รวมทังการเพิ

มช่องทางการจําหน่ายสินค้ าด้ วยการส่งออกเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น ผ่านระบบ London Metal Exchange (LME) หรื อจําหน่ายโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนจัดจําหน่าย
ในต่างประเทศ โดยบริ ษัทมีเป้าหมายในการจําหน่ายต่างประเทศประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการขายรวม
นอกเหนือจากเป้าหมายข้ างต้ น บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสว่ นร่ วมดูแลรักษาสิงแวดล้ อม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนใกล้ เคียงเพือให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างสงบสุข โดยบริ ษัทมีการลงทุนปรับปรุง
ระบบควบคุมมลพิษทีอาจเกิดขึ นจากกระบวนการผลิต ได้ แก่ ระบบกําจัดฝุ่ น (Bag Filter System) และการปลูกต้ นสนตาม
แนวกําแพง เพือป้องกันเสียงไปสูช่ ุมชน เป็ นต้ น ทังนี
  บริ ษัทได้ ยึดหลักปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้ อมทีคณะกรรมการผู้ชํา นาญการของสํานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมให้ ความ
เห็นชอบอย่า งเคร่ งครั ด นอกจากนี  บริ ษั ทยังได้ สร้ างสาธารณประโยชน์ ต่า งๆ ให้ แก่ชุมชน เช่น การบริ จาคทรัพย์ ใ ห้ แก่
โรงเรี ยนในชุมชน และวัดต่างๆ เป็ นต้ น
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