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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Arrow”) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท เจ.เอส.วี. ฮารดแวร จํากัด (“JSVH”) ได
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 โดยนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ ดวยทุนจดทะเบียน 4.00 ลานบาท โดยมีผูถือหุนใหญ คือ กลุม
ครอบครัวนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอเหล็กออนรอยสายไฟ และทอเหล็กออนกันน้ํารอย
สายไฟ ภายใตเครื่องหมายการคา Union และ Arrowtite ตามลําดับ ตอมาไดมีการเพิ่มทุนและขยายสายผลิตภัณฑไปสูผลิตภัณฑทอ
เหล็กกลารอยสายไฟและผลิตภัณฑทอน้ําประปา ภายใตเครื่องหมายการคา Arrowpipe และ Arrow PP-R ตามลําดับ จนกระทั่งใน
เดือนธันวาคม 2552 ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 91.95 ลานบาท และเขา
ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จํากัด (“JVST”) ซึ่งเปนบริษัทที่อยูภายใตผูถือหุนกลุมเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2553 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 131.95 ลานบาท เพื่อนําไปลงทุนในโรงงานใหมและเครื่องจักร และเมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2555 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 150.00 ลานบาท โดยบริษัทไดดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 200.00 ลานบาท (ทุนชําระแลว 150.00 ลานบาท)
บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 ดวยทุนจดทะเบียน 2.00 ลาน
บาท (ทุนชําระแลว 2.00 ลานบาท) ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอประเภทตาง ๆ เชน ทอลม ทอระบายอากาศ ทอไซโล
ทอลําเลียง ทอสําหรับงานกอสราง (Post-tension Duct) เปนตน ปจจุบันบริษัทเปนผูถือหุนใหญ รอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายทอรอยสายไฟฟา ทอประปา ซึ่งสามารถแบง
ผลิตภัณฑของบริษัทไดดังนี้
1. ทอรอยสายไฟและขอตอตางๆ (Electrical Conduit): ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowpipe” และ “Arrowtite” โดยเปน
ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา มีความทนทานแข็งแรงดัดโคงไดงาย เพื่อปองกันสายไฟฟาจากการขูดขีดและ
ทนทานจากสภาพแวดลอม ทอรอยสายไฟฟาดังกลาวจะผานการชุบสังกะสี (Hot-dip galvanized) ทั้งภายนอกและภายในจึงปองกัน
สนิมและทนตอการกัดกรอนไดดี ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานสากล Underwriters
Laboratories Inc. (UL) โดยผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) ทอเหล็กรอยสายไฟ (White Conduit) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowpipe”
2) ทอเหล็กออนรอยสายไฟ (Flexible Metal Conduit: FMC) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowtite”
3) ทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟ (Liquid-tigh Flexible Metal Conduit: LFMC) ภายใตเครื่องหมายการคา “Arrowtite”
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตทอรอยสายไฟดังกลาวขางตนสําหรับจําหนายในระดับราคารองลงมา ภายใตเครื่องหมายการคา
“Union” ดวย โดยที่ผลิตภัณฑของบริษัททั้งหมดมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูติดตั้งงานระบบไฟฟาสําหรับโครงการมาตรฐานและใช
ไฟฟาในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก อาคาร คอนโดมิเนียม หมูบานจัดสรร
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หางสรรพสินคา และสถานีรถไฟฟา เปนตน โดยมีการทําการตลาดผานตัวแทนจําหนาย (Dealers)
และผูรับเหมาโครงการ (รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.1.1)
2. ทอน้ําประปาและขอตอตางๆ: ภายใตเครื่องหมายการคา “ArrowPP-R” เปนทอคุณภาพสูงผลิตจากพลาสติกโพลิโพรพิ
ลีน (Polypropylene Random Copolymer: PP-R) สําหรับน้ําดื่ม น้ําประปา น้ํารอน และน้ําเย็น ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทผลิตขึ้นภายใต
มาตรฐานเยอรมัน (DIN 8077-8078) โดยผลิตภัณฑทอน้ําประปาดังกลาวสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ (1) ทอน้ําชั้นเดียวทน
แรงดัน 10 บาร (2) ทอน้ําชั้นเดียวทนแรงดัน 20 บาร และ (3) ทอน้ํา 3 ชั้น ทนแรงดัน 20 บาร เพื่อใชติดตั้งในอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยและกอสราง อุตสาหกรรมอาหารและยา ไดแก คอนโดมิเนียม
หมูบาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและยา เปนตน โดยมีการทําการตลาดผานตัวแทนจําหนาย และผูรับเหมาโครงการ
(รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.1.2)
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บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย ทอระบายอากาศหรือทอลม และทอสําหรับงาน
กอสราง เปนผลิตภัณฑทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี สวนใหญเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา โดยสามารถแบงผลิตภัณฑไดดังนี้
1. ทอระบายอากาศหรือทอลม (Duct) มีทั้งแบบทอวงกลม ทอวงรี และทอสี่เหลี่ยม ใชสําหรับงานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศในอาคาร เชน ทอสงลมเย็นในอาคารและหางสรรพสินคา ทอดูดฝุน งานลําเลียงและงานไซโล เปนตน ภายใตตราสินคา
“Arrow duct” ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทผลิตตามมาตรฐานสากล SMACNA โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ อาคารตางๆ หางสรรพสินคา
อุตสาหกรรมกอสราง และโรงงานอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.1.3)
2. ทอสําหรับงานกอสราง (Post-Tension Duct) เปนทอที่ใชในงานกอสรางระบบคอนกรีตอัดแรง ใชสําหรับงานกอสราง
หลายรูปแบบ เพื่อเสริมความแข็งแรงของงานรากฐานการกอสราง ทอนี้ผลิตจากวัสดุเหล็กเคลือบสังกะสี ผานการขึ้นรูปเปนทอดวยการ
รีดตะเข็บเปนเกลียวยาวแบบเชื่อมซอน (Double Seam) ระหวางเกลียวนั้นจะมีรอยยนเปนลูกฟูกอยู ซึ่งจะชวยใหมีความแข็งแรง และ
ทําใหคอนกรีตเกาะติดแนนขึ้น ทอ Post-Tension เหมาะกับงานกอสรางบานเรือน งานสรางถนน สะพาน งานกอสรางฐานราก เปนตน
โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ งานโครงสรางพื้นฐานของอาคาร โครงสรางพื้นคอนกรีต และงานโครงสรางสะพาน เปนตน โดยมีการทํา
การตลาดผานผูรับเหมาโครงการ (รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.1.4)
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทอเหล็กรอยสายไฟ ทอประปา ทอระบายอากาศ และทอกอสราง เปนวัสดุกอสรางที่จําเปนในอุตสาหกรรม
กอสราง และการติดตั้งสายไฟฟาในอาคารประเภทตางๆ ดังนั้น ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑของบริษัทจึงเติบโตตามธุรกิจกอสรางและ
อสังหาริมทรัพยเปนหลัก ดังนี้
อุตสาหกรรมกอสราง: เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยเปนอุตสาหกรรมที่สรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภค ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบัน โดยในป 2555
นี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาอุตสาหกรรมกอสรางยังคงเติบโตตอได จากแรงกระตุนของโครงการภาครัฐสืบเนื่องจากอุทกภัยในปที่ผาน
มา ประกอบกับปริมาณกอสรางของภาคเอกชนที่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการพาณิชยกรรมและอสังหาริมทรัพยในตางจังหวัด
มากขึ้น รวมถึงการกอสรางคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ และผูประกอบธุรกิจบางกลุมที่รับงานกอสรางโรงงานไฟฟามากขึ้น ซึ่งทิศทาง
ดังกลาวจะผลักดันใหมูลคาตลาดธุรกิจกอสรางป 2555 อยูที่ประมาณ 923,000 – 934,000 ลานบาท หรือเติบโตที่รอยละ 12.2 – 13.5
จากป 2554 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของการกอสรางในป 2555 นั้น มีแรงกระตุนมาจากงานกอสรางที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําทวม ซึ่ง
หากไมรวมงานกอสรางที่เกี่ยวของกับปญหาน้ําทวมแลว อุตสาหกรรมกอสรางโดยรวมอาจเกิดการหดตัวจากป 2554 ประมาณรอยละ
0.5 ถึงรอยละ 3.1 หรือมีมูลคาประมาณ 797,000-819,000 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในโครงการใหมมีแนวโนมชะลอหรือเลื่อน
ออกไป (รายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.3)
ธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย
ศูนยขอมูลวิจัยและประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส (AREA) ไดเผยถึงภาพรวม
และแนวโนมสําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยป 2555 วาจะมีการเปดตัวโครงการใหมในจํานวนที่ใกลเคียงกับป 2554 เนื่องจากสถานการณ
น้ําทวมในป 2554 สงผลใหผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อและมีการพิจารณาเลือกซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องทําเลที่ตั้ง รวมถึงระบบ
ปองกันน้ําทวม เปนตน ซึ่งคาดวากําลังซื้อจะกลับมาประมาณไตรมาส 3 ป 2555 นอกจากนี้ ผูประกอบจะลงทุนในการพัฒนาโครงการ
อาคารชุดแทนที่อยูอาศัยแนวราบมากขึ้น และจะมีการกระจายการพัฒนาไปยังสวนภูมิภาค เชน ชลบุรี หัวหิน เชียงใหม ภูเก็ต เปนตน
ทั้งนี้ ราคาที่อยูอาศัยยังคงมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตนทุนวัสดุและคาแรงที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ดานศูนยวิจัยกสิกรไทยมีความเห็นเปนไป
ในทิศทางเดียวกันวาการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพและปริมณฑลในชวงตนป 2555 ยังคงชะลอตัว อยางไรก็ตาม
ตลาดยังคงไดรับปจจัยบวกจากมาตรการที่อยูอาศัยหลังแรก โครงการ Soft Loan ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยคาดวาตลาดจะดีขึ้น
ในชวงไตรมาสสุดทายของป โดยคาดวาการเปดตัวโครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2555 จะ
อยูที่ประมาณ 84,500 - 87,500 หนวย โดยปนี้ผูประกอบการเนนการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ทดแทนการชะลอตัวในตลาดของ
บานแนวราบ โดยกําลังซื้อยังคงมาจากกลุมผูบริโภคที่มีความพรอมและมีความจําเปนในการซื้อที่อยูอาศัยเปนหลัก (รายละเอียดตาม
สวนที่ 2 ขอ 3.3)
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สภาพการแขงขัน
ทอรอยสายไฟฟา: ขนาดตลาดของทอรอยสายไฟฟาจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย ซึ่งผูบริหารของ
บริษัทคาดวามูลคาตลาดทอรอยสายไฟฟามีมูลคาประมาณ 1,600 ลานบาท เนื่องจากเปนผลิตภัณฑในการวางระบบไฟฟาสําหรับ
อาคารทุกประเภท สวนแบงการตลาดของ Arrow และ Union อยูใน 1 ใน 3 ลําดับแรกของมูลคาตลาดทั้งหมด การแขงขันในตลาดทอ
รอยสายไฟฟาอยูในระดับปานกลาง โดยการแขงขันของทอรอยสายไฟฟาจะเนนที่คุณภาพของสินคา ราคาที่เหมาะสม และการ
ใหบริการเปนสําคัญ Arrow จะใชเหล็กที่ผานกระบวนการชุบสังกะสี (Hot-dipped Galvanized) ซึ่งปนการเคลือบผิวทั้งภายนอกและ
ภายในทําใหสามารถกันสนิมไดดี ทั้งนี้ สินคาทดแทนทอเหล็กรอยสายไฟฟา ไดแก ทอยูพีวีซี (UPVC) หรือ ทอพลาสติก ซึ่งมีคุณภาพไม
ดีเทาเหล็กชุบสังกะสี ปจจุบันทอรอยสายไฟฟาจากตางประเทศที่เขามาจําหนายในประเทศไทยมีจํานวนนอย เนื่องจากการผลิต
ภายในประเทศมีตนทุนที่ต่ํากวา ทั้งนี้ บริษัทใชกลยุทธการสรางความเชื่อมั่นในสินคาและบริการใหแกลูกคา และการสรางความสัมพันธ
ที่ดีเปนหลักสําคัญ ประกอบกับความไดเปรียบดานตนทุนวัตถุดิบ เนื่องจากมีสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากทําใหมีอํานาจตอรองดาน
ราคา รวมถึงการมีกําลังการผลิตและการเก็บสํารองวัตถุดิบและสินคาใหเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้ บริษัทจะไมใชการแขงขันดาน
การตัดราคา
ทอประปาประเภท PP-R: ขนาดตลาดของทอประปา จะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปน
วัสดุอุปกรณในการตอทอน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคในอาคาร บานเรือน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ โดยทอประปาประเภท PP-R จะ
เขามาทดแทนทอประปาประเภท PVC โดยทอประปาประเภท PPR ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติทนทานและปลอดภัยกวา
วัสดุประเภท PVC ซึ่งทอประปาประเภท PPR ไดแพรหลายในตางประเทศมานานแลว ทั้งนี้ การแขงขันในตลาดทอประปา PPR ใน
ประเทศไทยอยูในระยะเริ่มตน เนื่องจากผูบริโภคยังไมรูจักประเภทผลิตภัณฑมากนัก ผูขายจึงตองเนนการใหความรูและประโยชนของ
การใชทอประปา PP-R เพื่อสรางมูลคาตลาดใหเติบโตขึ้น และเพื่อใชทดแทนทอประปาประเภท PVC
ทอระบายอากาศ: ขนาดตลาดของทอระบายอากาศจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย เพื่อใชเปนทอ
ระบบปรับอากาศ (ระบบแอร) ทอลม ทอระบายความรอน ทอลําเลียง(สินคา) เปนตน โดยสัดสวนของบริษัทผูผลิตที่มีโรงงานเปนของ
ตัวเองคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของการใชทอระบายอากาศทั้งหมด และที่เหลือรอยละ 60 จะเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ไมไดมี
โรงงานเปนของตัวเอง สวนแบงการตลาดของ Arrow Duct อยูในลําดับ 1 ใน 3 แรกของผูผลิตที่มีโรงงานเอง การเขามาแขงขันในการ
ผลิตทอระบายอากาศนอกจากจะตองมีการลงทุนในเครื่องจักรแลว จะตองอาศัยแรงงานที่มีทักษะในการผลิตดวย
ทอกอสราง: เนื่องจากทอกอสราง (Post tension Duct) เปนวัสดุประกอบสําคัญของงานกอสรางคอนกรีตอัดแรง เพื่อเสริม
ความแข็งแกรงการเกาะติดแนนขึ้น ตลาดของทอกอสรางจะเติบโตตามอุตสาหกรรมกอสราง สําหรับการกอสรางบานอาคาร งานสราง
ถนน สะพาน กอสรางฐานราก ผนังอาคาร เปนตน ผูผลิตทอกอสราง Post Tension ปจจุบันยังมีนอยรายที่เปนผูผลิตทอ Post Tension
เพียงอยางเดียว สวนใหญผูผลิตจะผลิตเพื่อใชในการกอสรางโครงการของตัวเอง ไมไดผลิตเพื่อขาย ทั้งนี้ ความรุนแรงในการแขงขันยังไม
มากนัก
ความไดเปรียบในการแขงขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่องเพื่อเขาถึงลูกคากลุมใหม ๆ โดยจากประสบการณที่ผานมาทําใหบริษัทมีความพรอมในดานตางๆ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริษัท
มีขอไดเปรียบหรือจุดเดนในการแขงขัน ดังตอไปนี้
• เปนบริษัท 1 ใน 3 บริษัทผูนําตลาดกลุมผลิตภัณฑทอเหล็กรอยสายไฟฟา ทั้งประเภททอแหล็ก ทอเหล็กออน และทอเหล็ก
ออนกันน้ํา สําหรับลูกคาในกลุมอสังหาริมทรัพยและโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูลจากผูบริหารของบริษัท)
• มีผลิตภัณฑทอที่หลากหลาย ทั้งประเภททอรอยสายไฟฟา ทอประปาประเภท PPR ทอระบายอากาศ และทอกอสราง ทํา
ใหสามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของลูกคา
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• ผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และไดรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล เชน
มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories INC.), มาตรฐาน DIN, มาตรฐาน SMACNA เปนตน และบริษัทไดรับการรับรองระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
• สรางตราสินคา (Brand) “Arrow” จนเปนที่รูจักกันทั่วไปในกลุมผูรับออกแบบระบบไฟฟา ธุรกิจรับเหมากอสรางและเจาของ
โครงการอสังหาริมทรัพยเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของบริษัทภายใตตราสินคา “Arrow” เปนหนึ่งใน Vendor List ของโครงการ
รถไฟฟามหานคร
• มีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) ซึ่งสามารถคัดเลือกเกรดวัตถุดิบใหตรงกับการใชงานของสินคา และ
บริษัทมีความไดเปรียบในราคาเนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก
• ไดรับความไววางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลงานที่ผานมา เชน สนามบินสุวรรณภูมิ, สถานีรถไฟฟาบีทีเอส สายสี
ลม, Airport Rail Link, อาคารการบินไทย, ศูนยราชการกรุงเทพฯ แจงวัฒนะ, ศูนยการคาเทสโกโลตัส (ถ.สุขาภิบาล 1), ศูนยการคาบิ๊กซี
(ธัญบุรี), อาคารคลังเก็บสินคาดีทสแฮลม 2, อาคารโรงงานโอสถสภา (จังหวัดอยุธยา), อาคารเอสพานาด, อาคาร Bliss Hotel,
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (TOT), โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง เปนตน (ตามรายละเอียดตามสวนที่ 2 ขอ 3.5)
• บริษัทมีฐานลูกคาที่แข็งแกรง โดยลูกคาหลักของบริษัทเปนรานคาตัวแทนจําหนายประมาณกวา 60 รานทั่วประเทศ รวมทั้ง
เปนที่รูจักในวงการรับเหมากอสราง
• มีเครื่องจักรที่ทันสมัยในสายการผลิต และมีกําลังการผลิตของทอรอยสายไฟฟามากถึง 4 สายการผลิต โดยมีสายการผลิต
ที่ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 1 สายการผลิต
• ในป 2554 บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิตทอเหล็กรอยสายไฟ
1 สายการผลิต การผลิตทอเหล็กออนกันน้ํา และการผลิตทอประปา PPR โดยเริ่มใชสิทธิเมื่อตนป 2555
โครงการในอนาคต
บริษัทมีแผนขยายการผลิตสําหรับรองรับการเติบโตของโครงการในป 2556 โดยใชเงินจากการเสนอขายหุนจากประชาชนใน
ครั้งนี้และเงินกูจากสถาบันการเงิน ดังนี้
1. โครงการเพิ่มกําลังการผลิตในขั้นตอนตัดเหล็กและเตรียมวัตถุดิบ สําหรับรองรับการขยายตัวของตลาดทอระบายอากาศ
และทอกอสราง โดยในโครงการนี้บริษัทมีแผนจะซื้อที่ดินเพิ่มในบริเวณเดียวกับโรงงานเดิมอีกประมาณ 3.5 ไร เพื่อใชกอสรางขยาย
อาคารโรงงานจากเดิมอีกประมาณ 2,600 ตารางเมตร สําหรับติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการตัดเหล็กที่ใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่ง
คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 30 ลานบาทสําหรับที่ดินรวมสิ่งปลูกสราง และอีกประมาณ 10 ลานบาทสําหรับเครื่องจักร โดยโครงการ
ลงทุนดังกลาวจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตทอกอสรางและทอระบายอากาศอีกกวารอยละ 50 และเพิ่มชองทางการขายเหล็กแผนหาก
กําลังการผลิตยังคงเหลือ
2. โครงการผลิตทอออนชนิดอลูมินัมฟรอยส สําหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประเภท
ผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดยใชเงินทุนสําหรับเครื่องจักร ประมาณ 5 ลานบาท
3. โครงการขยายกําลังการผลิตทอเหล็กออนกันน้ํารอยสายไฟ ซึ่งปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตรายใหญในประเทศไดรับความ
เชื่อมั่นทั้งลูกคาในและตางประเทศ จําเปนตองขยายปริมาณการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวยการลงทุนโดยใช
งบประมาณ 5 ลานบาท สําหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรในการหุม PVC สําหรับทอกันน้ํา ทําใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิตอีกประมาณรอย
ละ 25 หรือประมาณ 120 ตันตอป
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สรุปผลการดําเนินงาน
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑทอรอยสายไฟ (Electrical Conduit) ทอระบายอากาศ (Duct)
ทอกอสราง (Post-Tension Duct) และทอประปา PP-R รวมถึงอุปกรณขอตอตางๆ โดยมีการจัดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ
ผานชองทางการจําหนายทางตรงตอผูรับเหมากอสรางและเจาของโครงการ และผานตัวแทนจําหนาย โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัท
แบงเปน ตัวแทนจําหนาย (Dealer), ผูรับเหมากอสราง (Contractor), และเจาของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท
ถือเปนวัสดุกอสรางที่จําเปนในอุตสาหกรรมกอสรางและอสังหาริมทรัพย ดังนั้น การเติบโตของรายไดจึงเปนไปในทิศทางเดียวกับ
อุตสาหกรรมดังกลาว และดวยความหลากหลายของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยราคาที่เหมาะสม และ
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑจากสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักและยอมรับ
ของผูใช เปนปจจัยที่มีสวนผลักดันใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุมบริษัทมีรายไดรวมจํานวนเทากับ 446.17 ลานบาท
531.88 ลานบาท 681.60 ลานบาท และ 369.13 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดรวมดังกลาวแบงเปน (1) รายไดจากการขายในป 2552
– ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวนเทากับ 435.95 ลานบาท 513.65 ลานบาท 667.64 ลานบาท และ 358.04 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.91 รอยละ 96.57 รอยละ 97.95 และรอยละ 97.00 ของรายไดรวม ตามลําดับ มีอัตราการเติบโต
คิดเปนรอยละ 17.82 ในป 2553 รอยละ 29.98 ในป 2554 และรอยละ 11.17 สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 รายไดจากการขายมี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเปนหลัก (2) รายไดจากการบริการในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือน
แรกป 2555 จํานวนเทากับ 5.67 ลานบาท 8.44 ลานบาท 7.08 ลานบาท และ 2.60 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.28
รอยละ 1.59 รอยละ 1.04 และรอยละ 0.70 ของรายไดรวม ตามลําดับ รายไดจากการบริการของกลุมบริษัทมีสัดสวนไมมาก เนื่องจาก
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทคือการผลิตและจัดจําหนาย โดยรายไดจากการบริการสวนใหญเปนรายไดจากการบริการติดตั้งทอระบาย
อากาศใหกับลูกคาของบริษัท JSVT (3) รายไดอื่นในป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวนเทากับ 4.52 ลานบาท 9.80
ลานบาท 6.88 ลานบาท และ 8.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.01 รอยละ 1.84 รอยละ 1.01 และรอยละ 2.30 ของ
รายไดรวม ตามลําดับ รายไดอื่น ไดแก รายไดจากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กําไรจากการขายสินทรัพย
ดอกเบี้ยรับ เปนตน
กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 – ป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 จํานวน 27.86 ลานบาท 53.18 ลานบาท 53.20
ลานบาท และ 45.43 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.24 รอยละ 10.00 รอยละ 7.81 และรอยละ 12.31 ตามลําดับ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 90.90 จากป 2552 เนื่องจากคาซอมแซมเครื่องจักรลดลง ทําใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นประกอบ
กับคาใชจายในการบริหารและดอกเบี้ยจายที่ลดลง สงผลใหกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้น สําหรับป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ใกลเคียงกับป 2553 แตดวยรายไดรวมในป 2554 มากกวาป 2553 สงผลใหอัตรากําไรสุทธิลดลง สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2555 กลุม
บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนหนาเนื่องจากสัดสวนตนทุนวัตถุดิบตอรายไดลดลง สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
ประกอบกับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงเหลือรอยละ 23 และบริษัทไดเริ่มใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากบัตรสงเสริมการลงทุน BOI
สรุปฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 356.07 ลานบาท 476.65 ลานบาท 580.77
ลานบาท และ 671.46 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญรอยละ 60 ของสินทรัพยรวมเปนสินทรัพยหมุนเวียน โดยสินทรัพยหมุนเวียนที่
สําคัญประกอบดวย
(1) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 93.42 ลานบาท
119.41 ลานบาท 143.03 ลานบาท และ 168.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.24 รอยละ 25.05 รอยละ 24.63 และรอยละ 25.05
ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยลูกหนี้การคาสวนใหญเปน
ลูกหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระและลูกหนี้เกินกําหนดชําระไมเกิน 3 เดือน คิดเปนประมาณรอยละ 95 ของลูกหนี้การคารวม โดยบริษัทมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2552 – ป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 79 วัน 73 วัน 69 วัน และ 73 วัน ตามลําดับ โดย
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยดังกลาวอยูในชวงเครดิตเทอมในการชําระหนี้ที่ทางบริษัทใหแกลูกคาคือ 60-90 วัน แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ที่ดีของบริษัท
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(2) สินคาคงเหลือ - สุทธิ ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนเทากับ 92.97 ลานบาท 195.04
ลานบาท 168.20 ลานบาท และ 227.01 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.11 รอยละ 40.92 รอยละ 28.96 และรอยละ
33.81 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือสวนใหญประมาณรอยละ 60 ของสินคาคงเหลือรวมเปนวัตถุดิบ ไดแก เหล็กชุบ
สังกะสีและเม็ดพลาสติก เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญสั่งซื้อจากตางประเทศ ดังนั้น เพื่อใหมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอตอความตองการใชใน
การผลิต เพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองดานราคา และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ บริษัทจึงมีการสํารองวัตถุดิบ
คอนขางมากและมีการสั่งซื้อลวงหนาอยางนอยประมาณ 2 เดือน
ทั้งนี้ สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นป 2552 - ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 เทากับ 155.77 ลานบาท
158.86 ลานบาท 259.77 ลานบาท และ 265.76 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.75 รอยละ 33.33 รอยละ 44.73 และรอยละ 39.58
ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทประกอบดวยสินทรัพย คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ณ สิ้นป 2552
– ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาสุทธิเทากับ 124.29 ลานบาท 104.58 ลานบาท 208.73 ลานบาท และ 219.77 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 34.91 รอยละ 21.94 รอยละ 35.94 และรอยละ 32.73 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นๆ ไดแก เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน และสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแกโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชใน
การดําเนินงานของบริษัท เปนตน
หนี้สิน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวนเทากับ 215.76 ลานบาท 269.96 ลานบาท
315.28 ลานบาท และ 430.47 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนที่
สําคัญประกอบดวย (1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน
2555 มีมูลคาเทากับ 110.15 ลานบาท 204.13 ลานบาท 239.74 ลานบาท และ 285.31 ลานบาท ตามลําดับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศในปริมาณมาก เพื่อให
เพียงพอตอความตองการใชในการผลิต ซึ่งบริษัทจะชําระเงินคาวัตถุดิบจากตางประเทศทันทีโดยใชเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประเภททรัสตรีซีท ทําใหบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นประเภทดังกลาวในสัดสวนที่สูง (2) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ สิ้นป 2552 – ณ
สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคารวมเทากับ 59.64 ลานบาท 27.25 ลานบาท 30.93 ลานบาท และ 33.48 ลานบาท
ตามลําดับ เจาหนี้การคาดังกลาวเปนเจาหนี้การคาในประเทศ โดยบริษัทไดรับ Credit Term จากเจาหนี้การคาภายในประเทศประมาณ
30 วัน สําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศจะชําระเงินทันที โดยใชเงินกูยืมประเภททรัสตรีซีท (TR) เมื่อไดรับเอกสารการสงสินคา
จากผูจัดจําหนายครบถวน สงผลใหบริษัทมีระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยคอนขางสั้น คือ เทากับ 36 วัน 23 วัน 11 วัน และ 11 วัน ณ
สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2552 – ณ สิ้นป 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 มีมูลคาเทากับ 140.24 ลานบาท 206.69 ลาน
บาท 265.49 ลานบาท และ 240.99 ลานบาท ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป
ประกอบกับการเพิ่มทุนในป 2553 และป 2554 เพื่อสรางโรงงานใหมและเพิ่มกําลังการผลิต บริษัทมีการจายเงินปนผลในป 2552
จํานวน 26.09 ลานบาท และบริษัทไมมีการจายเงินปนผลในป 2553 ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2555 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ณ สิ้นป 2554 ใหแกผูถือหุนหุนละ 53 บาท เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 69.93
ลานบาท โดยบริษัทไดดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 (ตามรายละเอียดตามสวนที่ 2
ขอ 12)
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
1. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
วัตถุดิบสําคัญในการผลิต คือ เหล็กกลาเคลือบสังกะสี ในป 2552- 2554 บริษัทใชเหล็กกลาเคลือบสังกะสีคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 92 - 95 ของยอดรวมของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้น ความผันผวนราคาเหล็กซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกมีผลกระทบ
ตอรายได ตนทุน และอัตรากําไรสุทธิของบริษัท หากกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาเพิ่มตามราคาของวัตถุดิบที่มีการปรับตัวขึ้น
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ได ปจจุบันบริษัทสั่งซื้อเหล็กจากประเทศจีนเปนหลัก โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ําในสตอกสําหรับการผลิตประมาณ 2 เดือน
ลวงหนา และไมมีนโยบายการกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกําไร บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดราคาขายใหมีสวนตางกําไรใน
ระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบไดในระดับหนึ่ง ซึ่งหากราคาเหล็กมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
บริ ษัท จะพิจ ารณาปรั บราคาเพิ่ม ขึ้น ตามราคาวั ตถุ ดิบ ได นอกจากนี้ บริษั ทจะตรวจสอบราคาเหล็ก อย างใกลชิ ด เพื่ อคาดการณ
สถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยจะจัดเก็บ
เหล็กใหนอยที่สุดเมื่อพบวาราคาเหล็กมีทิศทางแนวโนมปรับตัวลดลง และจะสั่งเหล็กมากขึ้นกรณีราคาเหล็กมีทิศทางที่จะปรับตัวสูงขึ้น
โดยอาศัยประสบการณและความสัมพันธที่ดีกับผูจัดหาเหล็กในการประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิต
สินคาไดอยางเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายหรือผูสงออกวัตถุดิบรายใหญ
วัตถุดิบสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือ เหล็กกลาเคลือบสังกะสี ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อจากประเทศจีนเปนหลักเนื่องจากมี
ราคาที่ถูกกวาราคาในประเทศ โดยโรงงานผลิตเหล็กที่ประเทศจีนสวนใหญจะไมมีใบอนุญาตการสงออกสินคา ทําใหบริษัทจะตองสั่งซื้อ
เหล็กผานบริษัทตัวแทนผูจัดจําหนายหรือตัวแทนสงออก (“ผูจัดจําหนาย”) โดยบริษัทไดสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายจากประเทศจีน
จํานวน 3 รายเปนหลัก เนื่องจากผูจัดจําหนายดังกลาวมีใบอนุญาตการสงสินคาออกและสามารถจัดหาสินคาตามความตองการของ
บริษัทไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในราคาซื้อที่เหมาะสม และตั้งอยูใกลแหลงโรงงานผลิตเหล็ก ซึ่งในป 2552 – ป 2554 และ 6 เดือน
แรกของป 2555 บริษัทไดสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งจากประเทศจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.27 รอยละ 53.3 รอยละ 70.05 และ
รอยละ 69.29 ของยอดสั่งซื้อรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนที่อยูในระดับของการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายดังกลาว บริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กในกรณีผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ
ใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันแผนการผลิตสินคาตามที่ไดรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา
อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายรายดังกลาวมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตอยางใด และมีประวัติการสั่งซื้อระหวางกัน
เปนระยะเวลานานกวา 5 ป โดยบริษัทผูจัดจําหนายดังกลาวดําเนินธุรกิจเปนผูจัดจําหนายสินคานําเขา-สงออกรายใหญ และอยูภายใต
กลุมบริษัทที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในเมืองเทียนจิน โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 10,000 รายการ โดยเนนสินคาอุปโภคบริโภค
และของใชในครัวเรือนทั่วไป อาทิ เสื้อผา เครื่องจานชาม สินคาตกแตงบาน งานฝมือ เปนตน เปนระยะเวลานานกวา 40 ป ครอบคลุม
ลูกคามากกวา 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากธุรกิจหลักดังกลาว บริษัทยังเปนตัวแทนในการนําเขา-สงออกสินคาวัตถุดิบอื่นๆ จาก
โรงงานผลิต เชน เหล็ก ใหแกลูกคาตางประเทศ และเนื่องจากบริษัทจัดจําหนายดังกลาวมีธุรกิจนําเขาสงออกเปนระยะเวลานาน ทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเดินเรือหลายราย และสามารถอํานวยความสะดวกเรื่องการขนสงใหแกลูกคาไดตามความตองการและตรง
เวลา
ถึงแมที่ผานมา บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งมากเกินรอยละ 50 อยางไรก็ตาม การสั่งซื้อเหล็กของบริษัทจะ
ติดตอกับบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูเสนอสินคาและราคาใหแกบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายชื่อบริษัทโรงงานผูผลิตเหล็กหรือ
ศูนยบริการขายสงเหล็ก(Trader หรือ Service Center) ในจีน เพื่อใหบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูจัดซื้อและสงสินคาใหแกบริษัท ทั้งนี้
บริษัทยังไดแตงตั้งตัวแทนในประเทศจีนทําหนาที่คัดเลือกผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อนําเสนอแกบริษัทอีกดวย ตลอดจนทําหนาที่
เปนผูตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกอนที่จะสงออกจากประเทศจีนเพื่อใหไดสินคาตรงตามคําสั่งซื้อของบริษัท โดยบริษัทจะเปรียบเทียบ
ราคาที่ดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทไมไดมีสัญญาผูกขาดการสั่งซื้อวัตถุดิบกับรายใดรายหนึ่ง เพื่อทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามประเมินสถานการณราคาเหล็กอยางใกลชิด และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา ที่ผานมาบริษัทมี
ความสัมพันธอันดีกับผูผลิตและผูจัดจําหนายเหล็กและไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทมีความเชื่อมั่นวาจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการสั่งวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายเหล็กดังกลาว
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3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากตั้งแตปลายป 2553 บริษัทมีแผนการผลิตทอเหล็กสําหรับโรงงานใหมที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI ประกอบกับการ
คาดการณวาจะไดงานเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพยและงานโครงการรถไฟฟา จึงไดสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเขามามาก
ทําใหปริมาณสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยคงเหลืออยูในสตอคสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และณ 30 มิถุนายน 2555
บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงเทากับ 170.91 ลานบาท และ 228.82 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 29.46 และรอยละ 34.08 ของสินทรัพยรวม ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
ประมาณการยอดขายและกําลังการผลิต อาจสงผลใหบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ในเดือนมีนาคม ป 2555 บริษัทเริ่มเปดสายการผลิตจากโรงงานใหม จึงคาดวาจะสามารถระบายวัตถุดิบที่คางในสตอคไดเมื่อ
อัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือของบริษัทจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่ตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทยังไมมีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน โดยอัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 อยูที่ 1.10 เทา และ 0.99 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
การระดมทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปครั้งนี้ จะชวยเสริมสภาพคลองใหการขยายตัวธุรกิจเปนไปไดอยาง
ตอเนื่อง
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากประเทศจีนในสัดสวนประมาณกวารอยละ 90 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม และมี
การชําระเงินเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ในขณะที่รายไดของบริษัทสวนใหญเปนสกุลเงินบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงินบาทปรับตัวออนคาลงจะทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยในป 2554 บริษัทและบริษัท
ยอยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศเปนจํานวนเทากับ 348.55 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.73 ของมูลคาสั่งซื้อวัตถุดิบ
ทั้งหมดในป 2554 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศเปนจํานวนเทากับ 235.13 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.84 ของมูลคาสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในครึ่งปแรกของป 2555 โดยในอดีตบริษัทไมไดมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหในป 2553 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 4.01 ลานบาทและป 2554
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 5.76 ลานบาท ดังนั้น ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทเริ่มใชนโยบายการปองกันความ
เสี่ยงโดยการใชสินเชื่อเพื่อการชําระคาสินคา: Trust Receipt (T/R) เปนเงินบาททั้งหมด และไดใชวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) บางสวน เพื่อชวยปองกันความเสี่ยงไดระดับหนึ่ง
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดรับการอนุมัติการใชวงเงิน T/R และวงเงินสําหรับใช Forward Contract จาก
ธนาคารเทากับ 235.00 ลานบาท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดใชวงเงินกูเปน
สกุลเงินบาทและไมมีหนี้สินที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัททํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทยังคงไดรับผลกระทบทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากที่รายการซื้อและ
ชําระคาวัตถุดิบและรายการขายและรับชําระเงินไมไดเกิดขึ้นงวดบัญชีเดียวกันกับวันที่บันทึกบัญชีและ/หรือวันที่ชําระหรือไดรับเงิน ทํา
ให ณ วันปดงวดบัญชีจะตองบันทึกคาวัตถุดิบและรายไดจากการขายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันปดงวดนั้นๆ อาจทําใหเกิดผลกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลี่ยนจายใหแกคูคา
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีผลจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.31 ลานบาทเนื่องจาก บริษัทมีรายได
บางสวนเปนเงินตราตางประเทศและยังมีการสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยบริษัทจะ
ติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณและหาทางปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวคงคางรวมเทากับ 261.90 ลานบาท
และ 303.50 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้นประเภททรัสตรีซีท (Trust Receipt) ซึ่งนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และชําระคาวัตถุดิบจากตางประเทศ สวนเงินกูยืมระยะยาวใชเพื่อลงทุนในโรงงานและเครื่องจักร โดยอัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ คือ
ตั้งแตรอยละ MLR-1.75% ถึง MOR+1% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้น หากภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้น
จะทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายมากขึ้นดวย
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บริษัทจะลดความเสี่ยงโดยติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ โดยจะหาแหลงเงินทุนจากตลาดทุนภายหลัง
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพื่อลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทไดในการจายชําระคืนหนี้บางสวน ที่ผานมาบริษัทไม
เคยผิดนัดชําระดอกเบี้ยกับธนาคาร
6. ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 กลุมนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ (รวมบริษัทแอลเค ซินดิเคท จํากัด ซึ่งกลุมนายเลิศชัยถือหุนรอยละ
97.50) ถือหุนรวมกันในบริษัทรอยละ 76.56 ของทุนชําระแลว ถึงแมวาภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือ
หุนลดลงเหลือรอยละ 57.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว กลุมนายเลิศชัยยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไม
วาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางสวนหรือ
ทั้งหมด เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทานจากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 ทาน เขารวมในการประชุมคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท
รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการบริหารงาน
ภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัท
ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 และบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุน
ใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00
บาท เปนทุนที่ชําระแลว 150.00 ลานบาทโดยบริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 50 ลานหุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้และจะเสนอขายตอผูบริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทยอย
จํานวน 5.00 ลานหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.50 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม หากมีหุนเหลือจากการ
เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานบริษัทและบริษัทยอย ใหสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายตอประชาชน
บริษัทมีความประสงคที่จะนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาต
ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนที่เรียบรอยแลว โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใชเพื่อการซื้อที่ดินและเครื่องจักร
สําหรับขยายกําลังการผลิต เพื่อชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน โดยหากมีเงินทุนสวนที่เหลือ บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงานตอไป

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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