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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที สาํคัญ 

 ครอบครัวของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ผู้ก่อตั �ง และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน)  
(“บริษัท”) มีถิ�นฐานเดิมมาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน-ฮ่องกง) โดยไดย้ายถิ�นฐานมา
ประกอบธุรกิจสิ�งทอที�ประเทศไทย  

ในช่วงที�ทําธุรกิจสิ�งทอ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ได้เล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว (Steel 
Billet) เนื�องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที�มีการนําเข้าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอดในระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมาจึงได้
เริ�มศกึษาความต้องการของลกูค้า เทคโนโลยีและได้เดินทางไปดงูานการผลติในประเทศจีน และได้ทําการศกึษาความเป็นไป
ได้เพื�อจัดหาแหล่งเงินกู้ จากสถาบนัการเงิน ต่อมาจึงจดทะเบียนก่อตั �งบริษัท เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2546 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 400 ล้านบาท เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาวให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศ
และตา่งประเทศ เพื�อนําไปผลติต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้อ
อ้อย และเหลก็ลวด เป็นต้น โดยใช้เศษเหลก็ (Scrap) เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติเหลก็แทง่ยาว และใช้เทคโนโลยีการหลอม
เหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี�ยวนํากระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF) ด้วยกําลงัการผลิตสงูสดุเริ�มแรก 
250,000 ตนัต่อปี โดยมีสํานกังานใหญ่ ตั �งอยู่เลขที� 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชั �น 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ และมีโรงงานและสาขา ตั �งอยู่ในเขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ เลขที� 518/1 และ 518/3 
หมู ่9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ บนเนื �อที�รวมประมาณ 70 ไร่ 

 ต่อมา บริษัทได้ทยอยเพิ�มทนุชําระแล้ว จนทําให้ ณ ปัจจุบนั บริษัทมีทุนชําระแล้วเพิ�มขึ �นเป็น 600 ล้านบาท เพื�อ
ลงทนุขยายกําลงัการผลติในโรงงานเฟสที� 2 ซึ�งมีกําลงัการผลติสงูสดุ 480,000 ตนัตอ่ปี รวมเป็นกําลงัการผลิตสงูสดุทั �งหมด 
730,000 ตนัต่อปี (กําลงัการผลิตสงูสดุที�ขออนุญาตในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA)) อย่างไรก็ตาม 
เนื�องจากต้นทนุค่าไฟฟ้าเป็นต้นทนุที�มีความสําคญัประเภทหนึ�งของกระบวนการผลิต บริษัทจึงต้องการบริหารและควบคมุ
ต้นทนุค่าไฟฟ้า โดยมีนโยบายผลิตเหล็กแท่งยาวเฉพาะในช่วงเวลาที�มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตํ�า (Off-Peak Period) ซึ�งจะ
ช่วยสง่ผลให้ต้นทนุค่าไฟฟ้าที�ใช้ในการผลิตของบริษัทมีจํานวนตํ�ากว่าการดําเนินการผลิตในช่วงเวลาที�มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสงู (Peak Period) ทําให้ ณ ปัจจบุนั บริษัทมีการผลติเหลก็แทง่ยาวในช่วงเวลาที�มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตํ�า ด้วยกําลงั
การผลติรวม 450,000 ตนั แบง่เป็นโรงงานเฟสที� 1 จํานวน 150,000 ตนั และโรงงานเฟสที� 2 จํานวน 300,000 ตนั 

 ทั �งนี � ในการดําเนินการประกอบธุรกิจ บริษัทมีความมุ่งมั�นที�จะรักษาลกูค้า ดงันั �น บริษัทจึงมีนโยบายที�จะไม่ทํา
ธุรกิจโรงรีดเพื�อผลติผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาวแขง่ขนักบัลกูค้า ทําให้บริษัทได้รับความเชื�อมั�นและความไว้วางใจจากลกูค้าว่า 
บริษัทจะสามารถสง่มอบเหลก็แทง่ยาวได้อยา่งตอ่เนื�องและเป็นพนัธมิตรที�ดีกบัลกูค้าโดยไมม่ีการแขง่ขนัระหวา่งกนั   
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ในปี 2552 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME)1 ซึ�งเป็นตลาดซื �อขายลว่งหน้าระดบัโลก 
โดย ณ ปัจจบุนั บริษัทเป็นหนึ�งในสองบริษัทที�ผลติเหลก็แทง่ยาวในประเทศไทยที�เข้าเป็นสมาชิกของ LME ทั �งนี � บริษัทได้จด
ทะเบียนภายใต้ชื�อ CHOW KABINBURI โดยมีชื�อย่อในการซื �อขาย (SWORD Codes) แบ่งตามสถานที�ตั �งคลงัสินค้า คือ 
CHOWFE สําหรับ Far East Contract และ CHOWME สําหรับ Mediterranean Contract และได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจํากดั โดยใช้ชื�อว่า “บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากัด (มหาชน)” และในปี 2553 บริษัทได้ลงทุนซื �อหุ้นสามญัของ
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (“เวอเทค”) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 18 
ล้านบาท เพื�อช่วยเสริมศกัยภาพการให้บริการด้านโลจิสติคส์แก่บริษัทในการขนสง่สนิค้าของบริษัทให้แก่ลกูค้า 

สาํหรับประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที�สาํคญัของบริษัท สามารถสรุปได้ดงันี � :- 
ปี 2546   
พฤศจิกายน -   บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี � จํากัด ก่อตั �งด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรกจํานวน 400 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื�อประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยเหลก็แทง่ยาว  
ปี 2547 
พฤศจิกายน - บริษัทเริ�มดําเนินการก่อสร้างโรงงาน ซึ�งตั �งอยู่ เลขที� 518/1 หมู่ 9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บุรี 

จงัหวดัปราจีนบรีุ   
ปี 2548   
เมษายน  -   บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขที� 1337(2)/2548 สําหรับกิจการการผลิตเหล็กแท่งยาว จาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อน
อตัราร้อยละ 50 จากอัตราภาษีปกติเป็นเวลา 5 ปี ทั �งนี �บริษัทเริ�มมีรายได้ในเดือนธันวาคม 2548 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ�มเติมในสว่นที� 2 ข้อ 3.7.1 สทิธิประโยชน์ที�ได้รับจากการสง่เสริมการลงทนุ) 

ธนัวาคม  - บริษัทเริ�มดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์โรงงานเฟสที� 1 ด้วยกําลงัการผลติสงูสดุ 250,000 ตนัตอ่ปี  
ปี 2550   
ตลุาคม  - บริษัทเริ�มดําเนินการก่อสร้างโรงงานเฟสที� 2 ซึ�งตั �งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัที�ตั �งของโรงงานเฟสที� 1 

คือ เลขที� 518/1 หมู ่9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ   
ธนัวาคม      -  บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขที� 2228(2)/2550 สาํหรับกิจการการผลติเหลก็แทง่ยาว เฟสที� 2 

จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ซึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เป็นเวลา 8 ปี และลดหยอ่น
อตัราร้อยละ 50 จากอตัราภาษีปกติเป็นเวลา 5 ปี (เริ�มมีรายได้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2551) (โปรดดู
รายละเอียดเพิ�มเติมในสว่นที� 2 ข้อ 3.7.1 สทิธิประโยชน์ที�ได้รับจากการสง่เสริมการลงทนุ) 

                                                 
1 LME เป็นตลาดซื �อขายลว่งหน้าระดบัโลก โดยผลิตภณัฑ์ที�มีการซื �อขาย ได้แก่ สญัญา Future และ Option ของเหล็ก โลหะที�ไม่มีส่วนประกอบ
ของธาตเุหล็ก (Non-ferrous Metal) เชน่ อลมิูเนียม ทองแดง ตะกั�ว นิกเกิล ซิงค์ เป็นต้น และโลหะที�มีสว่นประกอบของธาตเุหล็กเล็กน้อย (Minor 
Metals) เชน่ โคบอลท เป็นต้น ทั �งนี � ณ วนัที� 10 พฤศจิกายน 2554 LME มีสมาชิกที�เป็นผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายเหล็กจํานวน 53 บริษัท
จาก 18 ประเทศ (โปรดดรูายละเอียดใน www.lme.com) 
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ปี 2551   
มกราคม    - บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก Bureau Veritas 

Certification สาํหรับการหลอ่เหลก็แทง่ (Manufacturing of Steel Casting) ซึ�งได้ครบกําหนดไปแล้ว
เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2553 

มีนาคม  - บริษัทเพิ�มทนุชําระแล้วจาก 400 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื�อใช้
เป็นเงินลงทนุก่อสร้างโรงงานเฟสที� 2 

กรกฎาคม - บริษัทเพิ�มทนุชําระแล้วจาก 500 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื�อใช้
เป็นเงินลงทนุก่อสร้างโรงงานเฟสที� 2 

  - บริษัทเริ�มดําเนินการผลติเชิงพาณิชย์สาํหรับโรงงานเฟสที� 2 ซึ�งมีกําลงัการผลติสงูสดุ 480,000 ตนัต่อ
ปี ทําให้มีกําลงัการผลติสงูสดุรวมทั �งสิ �น 730,000 ตนัตอ่ปี 

ปี 2552  
กมุภาพนัธ์ - บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ London Metal Exchange (LME) ซึ�งเป็นตลาดซื �อขายลว่งหน้าระดบั

โลกภายใต้ชื�อ CHOW KABINBURI โดยมีชื�อยอ่ในการซื �อขาย(SWORD Codes)แบ่งตามสถานที�ตั �ง
คลงัสนิค้าคือCHOWFE สาํหรับFar East ContractและCHOWME สาํหรับMediterranean Contract 

มีนาคม  - บริษัทหยุดพกัชําระหนี �เงินต้นระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงิน โดยในเดือนมิถุนายน 2552 สถาบนั
การเงินได้อนุมตัิการขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนหนี �เงินต้นระยะยาว (Grace Period) เป็น
ระยะเวลา 1 ปี เริ�มตั �งแตเ่ดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 และกําหนดให้บริษัทเริ�มชําระ
คืนหนี �เงินต้นระยะยาวตั �งแตเ่ดือนมีนาคม 2553 เป็นต้นไป 

  - บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั โดยใช้ชื�อว่า “บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั 
(มหาชน)” และได้เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้จาก 100 บาทเป็น 1 บาทตอ่หุ้น รวมทั �งได้เพิ�มทนุจด
ทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 200 ล้านหุ้น มลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ประชาชน 

พฤษภาคม - บริษัทได้เริ�มสง่ออกผลติภณัฑ์เหลก็เพื�อจําหนา่ยไปยงัลกูค้าในตลาดตา่งประเทศ 
ปี 2553  
มีนาคม  - บริษัทได้ลงทนุซื �อหุ้นของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (“เวอเทค”) จํานวน 7,200 หุ้น มลู

คา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ในราคาตามมลูคา่ที�ตราไว้ รวมเป็นจํานวนเงิน 7.2 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน 18 ล้านบาท โดยเวอเทคประกอบธุรกิจขนสง่สินค้าทางบก ซึ�ง
จะช่วยเสริมศกัยภาพการให้บริการด้านโลจิสติคส์แก่บริษัทในการขนสง่สนิค้าของบริษัทให้แก่ลกูค้า  

พฤศจิกายน   - บริษัทได้รับประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bureau Veritas 
Certification สาํหรับการหลอ่เหลก็แทง่ (Manufacturing of Steel Casting) ซึ�งจะครบกําหนดในวนัที� 
28 ธนัวาคม 2556 

ปี 2554  
เมษายน  - ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติยืนยนัมติของที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2552 เกี�ยวกบัการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 200 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ประชาชน 
กนัยายน  - จดทะเบียนเพิ�มสาขา คือ เลขที� 518/3 หมูที่� 9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
 
 
 
บริษัท เชาว์ สตลี อินดัสทรี ( จาํกัด (มหาชน) 
 บริษัทได้ก่อตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2546 เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) 
โดยมีเศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลกัที�ใช้ในการผลิตเหล็กแท่งยาว ทั �งนี � บริษัทมีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที�ใช้
เทคโนโลยีการผลติที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล โดยกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กแท่งยาว
ของบริษัทมี 3 ขั �นตอนหลัก คือ ขั �นตอนการจัดเตรียมเศษเหล็ก ขั �นตอนการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาแบบเหนี�ยวนํา
กระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace:  EIF) และปรุงแต่งสว่นผสมเหล็กเพื�อให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานและตรงกบั
ความต้องการของลกูค้า และขั �นตอนการหลอ่นํ �าเหลก็เป็นเหล็กแท่งยาว โดยเทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็ก
แบบเหนี�ยวนํากระแสไฟฟ้าจะใช้วิธีเปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลงังานความร้อนสาํหรับการหลอมเหล็ก ทั �งนี � การใช้
พลงังานไฟฟ้าแทนการเผาไหม้ของเชื �อเพลงิจะช่วยลดต้นทนุการผลติและลดผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม หลงัจากนั �น ลกูค้าจะ
นําเหลก็แทง่ยาวไปผลติตอ่ด้วยการรีดเป็นผลติภณัฑ์เหลก็ทรงยาว ได้แก่ เหลก็เส้นกลม เหลก็ข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น 
ผลิตภณัฑ์เหล็กทรงยาวเหลา่นี �เป็นวสัดุหลกัที�ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น บ้าน อาคาร
พาณิชย์ และงานก่อสร้างทั�วไป รวมทั �งเครื�องมืออุปกรณ์ ส่วนประกอบยานยนต์ และชิ �นส่วนต่างๆ เป็นต้น และใน
อตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ที�ต้องการเหลก็แทง่ยาวที�มีความแข็งแรงสงู เพื�อใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที�ต้องการ
ความแข็งแรงและคงทน เช่น สะพาน เขื�อน ทางดว่น งานก่อสร้างที�ต้องรับแรงอดั หรืออาคารสงู เป็นต้น 
 ปัจจบุนั บริษัทมีสาํนกังานใหญ่ ตั �งอยูเ่ลขที� 209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชั �น 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ และมีโรงงานผลิตเหล็กแท่งยาว และสาขา ตั �งอยู่ในเขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ เลขที� 
518/1 และ 518/3 หมู ่9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ บนเนื �อที�รวมประมาณ 70 ไร่ ซึ�งในระยะเริ�มแรกมี
กําลงัการผลติสงูสดุ 250,000 ตนัตอ่ปี และได้ขยายกําลงัการผลติในโรงงานเฟสที� 2 อีก 480,000 ตนัตอ่ปี รวมเป็นกําลงัการ
ผลติสงูสดุ 730,000 ตนัตอ่ปี (กําลงัการผลติสงูสดุที�ขออนญุาตในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA)) อยา่งไร
ก็ตาม เนื�องจากบริษัทต้องการบริหารและควบคมุต้นทนุคา่ไฟฟ้า จึงมีนโยบายผลติเหลก็แทง่ยาวเฉพาะในช่วงเวลาที�มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าตํ�า (Off-Peak Period) ซึ�งจะช่วยทําให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าที�ใช้ในการผลิตของบริษัทมีจํานวนตํ�ากว่าการ
ดําเนินการผลติในช่วงเวลาที�มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงู (Peak Period)  ด้วยเหตนีุ � ทําให้โรงงานทั �งสองเฟสมีกําลงัการผลิต
เต็มที�ในช่วงเวลาที�มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าตํ�ารวมเทา่กบั 450,000 ตนัตอ่ปี ทั �งนี � กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของบริษัท คือ โรง
รีดที�ไมม่ีเตาหลอมเป็นของตนเอง และโรงรีดที�มีเตาหลอมแตม่ีกําลงัการผลติไมเ่พียงพอ นอกจากนี � บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิก
ของ London Metal Exchange (LME) ซึ�งเป็นตลาดซื �อขายลว่งหน้าระดบัโลก เพื�อเพิ�มโอกาสและช่องทางการจําหน่ายและ
สง่ออกเหลก็แทง่ยาวไปยงัตลาดตา่งประเทศ เช่น ประเทศในภมูิภาคอาเซียน เป็นต้น อีกทั �งเป็นการแสดงว่าผลิตภณัฑ์ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 800 ล้านบาท 
ทนุชําระแล้ว 600 ล้านบาท 

40% 

บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วสิ จํากดั 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 18 ล้านบาท 
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บริษัทได้รับการยอมรับด้านคุณภาพว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์และการ
ประชาสมัพนัธ์บริษัทและผลติภณัฑ์ของบริษัทในตลาดตา่งประเทศได้เป็นอยา่งดี   
 
บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จาํกดั  

 บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (“เวอเทค”) ได้ก่อตั �งโดยนายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย์ ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่และกรรมการของเวอเทค รวมทั �งเป็นเพื�อนของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ (ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท) เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2552 เพื�อประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางบก โดยบริษัทได้มีการทําสญัญาว่าจ้าง
เวอเทคสําหรับการให้บริการขนสง่สินค้าของบริษัทให้แก่ลกูค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัตั �งแต่วนัที� 11 ธันวาคม 2552 ต่อมา 
บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสในการเสริมศกัยภาพด้านขนสง่สนิค้าให้ลกูค้า จึงได้ตดัสนิใจเข้าร่วมลงทนุและถือหุ้นในเวอเทคตั �งแต่
ปี 2553 ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 18 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อตอบสนองความ
ต้องการสั�งซื �อสินค้าของลกูค้า รวมทั �งสามารถบริหารจัดการในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลา และ
จํานวนนํ �าหนกัที�ลกูค้ากําหนด อีกทั �งยงัสามารถได้รับผลตอบแทนคืนในรูปเงินปันผลจากผลประกอบการของเวอเทคด้วย 
แทนที�จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการขนสง่เพียงอยา่งเดียวเหมอืนการวา่จ้างผู้ประกอบการขนสง่รายอื�น ทั �งนี � สาเหตทีุ�บริษัทเข้าร่วม
ลงทนุในเวอเทคตามสดัสว่นการถือหุ้นดงักล่าว เนื�องจากบริษัทต้องการมีอํานาจควบคมุเวอเทคในระดบัหนึ�ง สําหรับการ
ขอให้เวอเทคจัดหารถเพื�อให้บริการส่งมอบสินค้าของบริษัทให้แก่ลกูค้าได้ตลอดเวลาและภายในระยะเวลาที�กําหนด แต่
บริษัทไม่ต้องการเป็นผู้บริหารหรือผู้ดําเนินงานในเวอเทค เนื�องจากไม่มีความเชี�ยวชาญในธุรกิจด้านการขนส่ง อีกทั �งไม่
ต้องการมีภาระในการจดัหาแหลง่เงินกู้  และ/หรือ การคํ �าประกนัเงินกู้สาํหรับการซื �อหวัลากพร้อมรถพว่งของเวอเทค    

ปัจจบุนั คณะกรรมการของเวอเทคประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบลูย์ นางสาวลดัดา
วลัย์ สริิภทัรกมล และนายอนาวิล จิรธรรมศิริ และมีผู้ ถือหุ้น 3 ราย ดงันี � 

รายชื อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที ถอื (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. นายธนชาต เผา่พงษ์ไพบลูย์ 9,000 50.00 

2. บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 7,200 40.00 

3. นางสาวลดัดาวลัย์ สริิภทัรกมล 1,800 10.00 

รวม 18,000 100.00 

ปัจจุบัน เวอเทคมีหวัลากพร้อมรถพ่วงสําหรับให้บริการขนส่งจํานวน 30 คนั และมีสํานักงานใหญ่ ตั �งอยู่เลขที� 
209/1 อาคารเคทาวเวอร์ ชั �น 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ และมีสาขาตั �งอยู่
ที�โรงงานของบริษัท เลขที� 518/1 หมู่ 9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ทั �งนี � เวอเทคได้ใช้ที�ตั �งของบริษัท
เป็นที�ตั �งสาํนกังานใหญ่และสาขาของเวอเทค เพื�อที�จะสามารถให้บริการและติดตอ่ประสานงานกบับริษัทได้อยา่งใกล้ชิด 
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2.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ และโครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทแบ่ง
ตามพื �นที�ที�จําหนา่ยในรอบระยะเวลา 3 ปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2551 - 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 สิ �นสดุวนัที� 30 
มิถนุายน 2554 สามารถแสดงได้ดงันี � :-  

- โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ 

 ดาํเนินการ
โดย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 งวด 9 เดือนปี 2554 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์เหล็ก          

- เหลก็แทง่ยาว SR 24 บริษัท 529.04 23.14 1,058.88 52.23 1,405.78 36.11 1,569.82 36.90 

- เหลก็แทง่ยาว SD 30 บริษัท 1,752.67 76.65 964.98 47.60 1,244.33 31.96 2,317.19 54.47 

- เหลก็แทง่ยาว SD 40  บริษัท - - 0.34 0.02 - - 70.42 1.66 

- เหลก็แทง่ยาว 3 SP  บริษัท - - - - 90.47 2.32 - - 

- เหลก็แทง่ยาว 5 SP  บริษัท - - - - 1,094.50 28.12 155.97 3.67 

- เหลก็แทง่ยาว SS 400  บริษัท - - - - 36.15 0.93 9.66 0.23 

- เหลก็แทง่ยาว SD 295A บริษัท - - - - - - 116.13 2.73 

รวมรายได้จากการขาย  2,281.71 99.79 2,024.20 99.84 3,871.23 99.45 4,239.20 99.65 

รายได้จากการให้บริการขนสง่ เวอเทค - - - - 1.34 0.03 3.41 0.09 

รายได้อื�นๆ1/ บริษัท
และเวอเทค 

4.80 0.21 3.16 0.16 20.25 0.52 11.58 0.27 

รายได้รวม  2,286.51 100.00 2,027.36 100.00 3,892.83 100.00 4,254.18 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ รายได้อื�นๆ เช่น กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน กําไรจากการจําหน่ายสนิทรัพย์ รายได้จากการขายเศษฝุ่ นที�เหลือจากกระบวนการผลติ เป็นต้น 
 

- โครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทแบ่งตามพื (นที ที จาํหน่าย 

 
รายได้จากการขาย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 งวด 9 เดือนปี 2554 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ภายในประเทศ 2,281.71 100.00 1,881.49 92.94 2,686.25 69.39 3,999.40 94.34 

- ตา่งประเทศ* - - 142.71 7.06 1,184.98 30.61 239.80 5.66 
รายได้จากการขาย 2,281.71 100.00 2,024.20 100.00 3,871.23 100.00 4,239.20 100.00 

หมายเหต:ุ * บริษัทได้สง่ออกเหลก็แทง่ยาวไปยงัประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 



 บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) 
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2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

ในระยะเวลา 3 - 5 ปี ข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายที�จะพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เนื�องเพื�อเป็นบริษัทชั �นนําในประเทศใน
การผลติและจําหนา่ยเหลก็แทง่ยาวที�มีศกัยภาพ โดยจะเพิ�มอตัราการใช้กําลงัการผลิตจริงให้สอดคล้องและรองรับนโยบาย
ของภาครัฐ ที�ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยการขยายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกต์ อย่างต่อเนื�อง 
ทั �งระบบขนส่งมวลชน การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ  ตลอดจนการกระตุ้ นตลาด
อสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งจะช่วยลดปริมาณการใช้เหลก็แทง่ยาวที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และสง่ผลบวกต่อดลุการค้าของประเทศ 
ทั �งนี � บริษัทคาดวา่ในปี 2555 บริษัทจะสามารถเพิ�มอตัราการใช้กําลงัการผลติจริงเป็นประมาณร้อยละ 75 – ร้อยละ 80 ของ
กําลงัการผลติเต็มที�ในช่วงเวลาที�มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตํ�า นอกจากนี � บริษัทยงัมุ่งเน้นการเป็นผู้ นําด้านการลดต้นทนุด้วย
การใช้ประโยชน์จากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP เพื�อที�จะรักษาสว่นต่างของกําไร (Margin) และให้บริษัทมีอตัรากําไร
ขั �นต้น (Gross Profit) ให้อยู่ในระดบัที�แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมทั �งจะบริหารงานด้วยด้วยหลกัธรรมาภิบาลและ
จรรยาบรรณที�มุ่งเน้นรับผิดชอบต่อลกูค้า พนกังาน คู่ค้า สภาพแวดล้อม และสงัคม และมีนโยบายพฒันาความรู้และเพิ�ม
ทกัษะความชํานาญในงานให้แกบ่คุลากรทกุระดบั ด้วยการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กรและการวางแผนการจดัฝึกอบรม
อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อรองรับการแขง่ขนัที�สงูขึ �นทั �งในปัจจบุนัและอนาคต 

ทั �งนี � บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตและจําหน่ายเหล็กแท่งยาวที�มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบการ
ผลิตและเครื�องจักรที�ได้มาตรฐาน รวมถึงการให้บริการที�เป็นเลิศและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้รวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ เพื�อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2000 
ครั �งแรกเมื�อเดือนมกราคม 2551 และต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนัเป็น ISO 9001:2008 ในขณะเดียวกนั บริษัทมีนโยบายการ
ผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ และควบคมุต้นทนุในการดําเนินการให้อยูใ่นระดบัที�น้อยที�สดุ ด้วยการลดอตัราสว่นการสญูเสีย
ต่างๆ ในการผลิต และใช้กําลงัการผลิตอย่างเต็มที� บํารุงและดแูลรักษาเครื�องจักรและอปุกรณ์ต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อ
สร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทนุและเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวได้ ซึ�งจะสง่ผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท  

นอกจากนี � บริษัทยงัมีเป้าหมายที�จะขยายฐานลกูค้าให้มจํีานวนมากขึ �นเพื�อเพิ�มรายได้ให้สอดคล้องกบัแนวโน้มการ
เติบโตของภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ในประเทศ เช่น อตุสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น ซึ�งจําเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์เหลก็เป็นวตัถดุิบ
หลกั รวมทั �งการเพิ�มช่องทางการจําหนา่ยสนิค้าด้วยการสง่ออกเหลก็แทง่ยาวของบริษัทไปยงัตลาดตา่งประเทศ เช่น ประเทศ
ในภมูิภาคอาเซียน เป็นต้น ผ่านระบบ London Metal Exchange (LME) หรือจําหน่ายโดยตรงหรือผ่านตวัแทนจดัจําหน่าย
ในตา่งประเทศ โดยบริษัทมีเป้าหมายในการจําหนา่ยตา่งประเทศประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม 

นอกเหนือจากเป้าหมายข้างต้น บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีสว่นร่วมดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม  และการ
พฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนใกล้เคยีงเพื�อให้สามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบสขุ โดยบริษัทมีการลงทนุปรับปรุง
ระบบควบคมุมลพิษที�อาจเกิดขึ �นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ระบบกําจดัฝุ่ น (Bag Filter System) และการปลกูต้นสนตาม
แนวกําแพง เพื�อป้องกนัเสียงไปสูชุ่มชน เป็นต้น ทั �งนี � บริษัทได้ยึดหลกัปฏิบตัิให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ�งแวดล้อมที�คณะกรรมการผู้ ชํานาญการของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมให้ความ
เห็นชอบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี � บริษัทยงัได้สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ชุมชน เช่น การบริจาคทรัพย์ให้แก่
โรงเรียนในชมุชน และวดัตา่งๆ เป็นต้น 


