บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536 ดวยทุนจด
ทะเบียน 2 ลานบาท โดยใชชื่อวาบริษัท ธิติพัฒน เซิรฟพอยท จํากัด และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2537 บริษัทดําเนินธุรกิจและผลิต จัดจําหนายและใหบริการติดตั้งแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอน (Roll Forming
Metal Sheet) ทั้งชนิดเคลือบสีและไมเคลือบสี ภายใตตราสินคา “ROLLFORM” ซึ่งเปนลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท แผนหลังคา
ของบริษัททําจากแผนเหล็กกลาเคลือบทับดวยสารผสมระหวางอลูมิเนียมและสังกะสี (Aluzinc) มีคุณสมบัติกันน้ํารั่วซึม ทนตอ
การกัดกรอน น้ําหนักเบา มีอายุการใชงานยาวนาน รับประกันสูงสุด 30 ป นอกจากนั้นบริษัทยังจัดจําหนายวัสดุที่เกี่ยวกับหลังคา
และฝาผนังอื่นๆ เชนโครงหลังคาสําเร็จรูป แผนหลังคาโปรงแสง แปเหล็กกลากําลังสูง ฉนวน ฝา กันสาด บานเกล็ด เปนตน
บริษัทมีกําลังการผลิตแผนหลังคาประมาณ 10,000 ตันตอป หรือประมาณ 2,400,000 ตารางเมตรตอป โดยในป 2547 และ
งวด 9 เดือนแรกป 2548 มีอัตราการใชกําลังการผลิตรอยละ 29.98 และรอยละ 32.29 ตามลําดับ บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก
ทั้งหมดจากผูผลิตและจัดจําหนายรายใหญของประเทศไทย คือ บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (“บลูสโคป สตีล”)
และไดรับการยอมรับใหใชตราสินคา “Steel Supplied by BlueScope Steel” รวมกับตราสินคาของบริษัท เพื่อยืนยันถึงคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่สม่ําเสมอและไดรับมาตรฐานสากล
ในป 2542 บริษัทกอตั้งบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการติดตั้งแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนที่
บริษัทผลิตและจัดจําหนาย อยางไรก็ตามเพื่อวัตถุประสงคในการปรับแผนธุรกิจใหสอดคลองตอการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ บริษัทจึงขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและหยุดทําธุรกิจรวมกันเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 และเขาดําเนิน
ธุรกิจการติดตั้งผลิตภัณฑทั้งหมดดวยตนเอง เพื่อปรับโครงสรางบริษัทใหเกิดความชัดเจนทั้งในดานการดําเนินงาน การ
บริหารงาน และโครงสรางผูถือหุน
ลูกคาปลายทางของบริษัทประมาณรอยละ 95 คือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งบริษัทขายสินคาผานผูรับเหมา เจาของ
โครงการ และตัวแทนจําหนาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 42 รอยละ 36 และรอยละ 22 ของยอดขายรวมในงวด 9 เดือนแรกป 2548
ตามลําดับ คูแขงขันของบริษัทแบงเปน 2 ประเภท คือคูแขงขันทางออม และคูแขงขันทางตรง โดยคูแขงขันทางออมไดแกสินคา
ทดแทนตางๆ ไดแกกระเบื้องมุงหลังคาชนิดใยหินและคอนกรีต และแผนเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก และคูแขงขันทางตรงซึ่งมี
ประมาณ 30 บริษัท ในจํานวนนี้ประกอบดวยผูผลิตรายใหญจํานวน 3 ราย คือ บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด
(“บลูสโคป ไลสาจท”) บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด และบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสวนแบง
การตลาดในป 2547 ประมาณรอยละ 29 รอยละ 14 และรอยละ 9 ตามลําดับ โดยบริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 3
ของมูลคาขายแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนรวม 7,300 ลานบาท บริษัทสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการสรางตลาดภายใต
ตราสินคาของตนเอง การสรางเครือขายการจัดจําหนาย การปรับกลยุทธการขายโดยเนนการขายโครงการ ความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ความหลากหลายของผลิตภัณฑ และราคาที่แขงขันได
จากลักษณะการดําเนินธุรกิจ สงผลใหบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงโดยสรุปดังตอไปนี้
(1) การพึ่งพาวัตถุดิบหลักหรือแผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมจาก บลูสโคป สตีล เพียงรายเดียว อยางไรก็
ตาม บลูสโคป สตีล เปนบริษัทลูกของบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑเหล็กรายใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย มีกําลังการผลิตเพียงพอ
กับความตองการแผนเหล็กเคลือบในตลาดปจจุบัน โดยบริษัทไดรับการจัดระดับอยูในกลุมลูกคาชั้นดีของ บลูสโคป สตีล ทําให
บริษัทเชื่อวา บลูสโคป สตีล จะยังคงผลิตและจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง
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(2) บลูสโคป สตีล มีบริษัทที่เกี่ยวของกันคือ บลูสโคป ไลสาจท ซึ่งดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับบริษัท ทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการแขงขันหาก บลูสโคป ไลสาจท ไดรับเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวาบริษัท อยางไรก็ตาม บลูสโคป สตีล มีนโยบายใน
การทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของเสมือนทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาเงื่อนไขการซื้อขายที่
บริษัทไดรับอยูในระดับที่ใกลเคียงกันกับบลูสโคป ไลสาจท
(3) ราคาของวัตถุดิบของบริษัทมีความผันผวนตามราคาของเหล็กแผนรีดเย็น (Cold-rolled coil) ซึ่งเปนวัตถุดิบตนน้ํา
ทําใหเกิดความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา ผลประกอบการของบริษัท
อาจไดรับผลกระทบหากราคาตลาดของวัตถุดิบปรับตัวลดลงต่ํากวาตนทุนวัตถุดิบที่บริษัทสํารองไว อยางไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
(4) สัดสวนลูกหนี้ครบกําหนดชําระตอมูลคาลูกหนี้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 39.01 ณ สิ้นป 2547 เปนรอยละ
53.04 ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 และมูลคางานเสร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก 8.38 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 17.16 ลาน
บาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 ซึ่งหากบริษัทมิไดรับการชําระหนี้ตามระยะเวลาเรียกเก็บ อาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียน สงผลกระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ในป 2548 บริษัทมี
รายไดจากการขายพรอมติดตั้งมากขึ้นจากป 2547 ซึ่งปกติการขายพรอมติดตั้งโครงการจะสามารถเรียกเก็บเงินไดชากวาการขาย
เพี ย งอย า งเดี ย ว โดย ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 3 ป 2548 บริ ษั ท มี ร ะยะเวลาการเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย 59 วั น ซึ่ ง เป น ปกติ ข องธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการในการติดตามหนี้ทั้งจากการทวงถามโดยพนักงานบริษัทเอง และการติดตามโดยสํานักงาน
กฎหมายเฉพาะลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือน และในการขายพรอมติดตั้งทั้งการขายใหผูรับเหมาและเจาของโครงการ
บริษัทมีการเรียกเก็บมัดจําลวงหนา และเรียกเก็บเงินเมื่อสงสินคา จํานวนเงินที่บริษัทเรียกเก็บเมื่องานเสร็จคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 10-30 ของมูลคาโครงการ และในกรณีที่บริษัทพิจารณาวามีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บหนี้สําหรับลูกคาใด บริษัทจะให
ลูกคาออกเช็คลวงหนาหรือตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจะเขาประมูล
งานโครงการโดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 6.95 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายโดยเฉพาะการขายงานโครงการที่เพิ่มขึ้น
(5) บริษัทมิไดมีทีมงานใหบริการติดตั้ง แตใชวิธีการวาจางผูรับเหมาชวงในการติดตั้งผลิตภัณฑในโครงการตางๆ
โดยในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากขายพรอมติดตั้งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบป 2547 ดังนั้นหาก
บริษัทไมสามารถวาจางผูรับเหมาชวงได หรือไมสามารถควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง อาจทําใหบริษัทไมสามารถควบคุม
ตนทุนโครงการ ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามการวาจางผูรับเหมาชวงในการ
ติดตั้งงานถือเปนปกติของธุรกิจนี้ ซึ่งทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดดีกวาการวาจางพนักงานประจํา ณ 30 กันยายน 2548
บริษัทมีผูรับเหมาชวงที่มีศักยภาพในการติดตั้งโครงการขนาดตางๆกันและผานการประเมินคุณภาพแลวทั้งสิ้น 12 ราย ทําใหไม
เคยประสบปญหาการขาดแคลนผูรับติดตั้งงาน งานติดตั้งทุกงานมีเจาหนาที่ฝายวิศวกรรมของบริษัทเปนผูตรวจสอบคุณภาพ
มีการรายงานความคืบหนาของงานทุก 15 วัน ทําใหสามารถควบคุมระยะเวลาในการดําเนินงานได นอกจากนี้ผูรับเหมาชวงมี
การรับประกันผลงาน 1 ป ดังนั้นบริษัทจึงมั่นใจวาจะสามารถควบคุมตนทุนของทุกโครงการไดเปนอยางดี
(6) วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังในปจจุบันเชน กระเบื้อง แผนเหล็กเคลือบสังกะสีลูกฟูก มีการใชงานแพรหลายมานาน
และมีราคาถูก เปนทางเลือกสําคัญของผูบริโภค ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการแขงขันจากสินคาทดแทน อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑของบริษัทมีเอกลักษณเฉพาะเปนที่ตองการของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท คือมีความ
คงทนตอการกัดกรอนและรั่วซึม มีน้ําหนักเบา ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่วัสดุมุง
หลังคาและฝาผนังประเภทอื่นไมสามารถทดแทนได
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(7) บริษัทมีความเสี่ยงดานการบริหารจัดการในการที่มีผูถือหุนรายใหญหรือครอบครัวอุนวรวงศ ถือหุนเกินกวา
รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ จึงอาจทําใหผูถือหุนรายอื่นไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได ซึ่งบริษัทไดพิจารณาใหมีมาตรการควบคุมให
เกิดความโปรงใสในการบริหารงานโดยการวาจางผูบริหารระดับสูงซึ่งมิไดเปนผูถือหุนที่มีประสบการณเขามาเปนกรรมการ
และกรรมการบริหารของบริษัท แตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเพื่อถวงดุลอํานาจโดยเฉพาะในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน พรอมทั้งตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีการจํากัดอํานาจอนุมัติของ
กรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญมิใหมีอํานาจอนุมัติรายการที่เกินกวา 10 ลานบาท
สําหรับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในป 2545 มิไดนํามาเปรียบเทียบกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานใน
ป 2546 - งวด 9 เดือนแรกป 2548 เนื่องจากในป 2545 บริษัทมีวิธีการบันทึกบัญชีที่แตกตางจากป 2546-งวด 9 เดือนแรกป 2548
ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2546 – งวด 9 เดือนแรกป 2548 รายไดของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่องเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของการลงทุนภาครัฐและเอกชนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว บริษัทมีรายไดรวมในป 2546 และ 2547 เทากับ
174.43 และ 223.95 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 28.39 สําหรับงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีรายได
รวม 261.44 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 77.25 จากงวด 9 เดือนแรกของป 2547 การเพิ่มขึ้นของรายไดมาจากการ
ขยายตัวทั้งจากปริมาณขายและราคาขายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
โครงสรางรายไดของบริษัทแบงเปน (1) รายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 61.42 ของรายได
รวม โดยแผนหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอนชนิดไมเคลือบสี เปนผลิตภัณฑที่มียอดขายสูงสุด คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 64.24
ของรายไดจากการขายรวมในป 2547 และงวด 9 เดือนแรกป 2548 (2) รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง ในป 2547 บริษัทขายเงิน
ลงทุนในบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัดและเขาดําเนินธุรกิจรับติดตั้งผลิตภัณฑที่จัดจําหนายดวยตัวเอง จากเดิมที่เคยใหบริษัท
สตีล อินเตอรคอน จํากัดเปนผูรับเหมา ทําใหรายไดจากการขายพรอมติดตั้งมีการเติบโตอยางกาวกระโดดจาก 3.37 ลานบาท
ในป 2546 เปน 77.23 ลานบาทในป 2547 สําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2548 รายไดจากการขายพรอมติดตั้งเทากับ 162.19
ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายเพิ่มสัดสวนการขายงานโครงการมากขึ้น โดยรายไดหลักยังคงมาจากผลิตภัณฑแผนเหล็ก
ชนิดไมเคลือบสี คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 67.02 ของรายไดจากการขายพรอมติดตั้งรวมในป 2547 และงวด 9 เดือนแรก
ป 2548 (3) รายไดจากการบริการติดตั้ง ผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ทําใหรายไดจากการบริการ
ติดตั้ง ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทยอย ลดลงจาก 19.02 ลานบาทในป 2546 เปน 9.20 ลานบาทในป 2547 และบริษัทสิ้นสุดการ
รับรูรายไดจากการบริการติดตั้ง ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2547 (4) รายไดอื่นๆ คือรายไดจากการขายเศษเหล็กที่เหลือจากการติดตั้ง
คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 0.95 ของรายไดรวมของบริษัท กําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามการเติบโตของ
รายได โดยเพิ่มขึ้นจาก 14.96 ลานบาทในป 2546 เปน 19.14 ลานบาทในป 2547 คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 27.95 สําหรับ
งวด 9 เดือนแรกของป 2548 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 15.02 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีคาใชจายพิเศษ คือ คาใชจายทาง
บัญชีที่เกิดจากจากภาระจํายอม (เปนภาระจํายอมที่ดินทางเขา – ออกของบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทไดซื้อที่ดินพื้นที่เดียวกันกับ
ภาระจํายอมแลว จึงทําใหบริษัทตองตัดภาระจํายอมดังกลาวเปนคาใชจายในงวด 3 เดือนแรกป 2548) จํานวน 3.00 ลานบาท
ดังนั้น กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของบริษัทซึ่งไมรวมคาใชจายดังกลาวจะเทากับ 17.05 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.72 จากงวด 9 เดือนแรกป 2547
ฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และ 30 กันยายน 2548 จํานวน 92.50 ลานบาท
154.01 ลานบาท และ 152.68 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งงวด 9 เดือนแรกป 2548 สินทรัพยรวมลดลงจากเงินสดและเงินฝาก
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

สถาบันการเงิน และสินคาคงเหลือเปนสําคัญ โดยบริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 54.62 รอยละ 67.37 และ
รอยละ 58.31 ใน ป 2546 ป 2547 และสิ้นงวด 9 เดือนแรกของป 2548 ตามลําดับ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นป 2546 ป 2547 และสิ้น 30 กันยายน 2548 มีจํานวน 49.37 ลานบาท 98.47 ลานบาท และ
99.62 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 41.48 ลานบาท 92.49 ลานบาท และ 86.06 ลานบาท ตามลําดับ
สวนของผูถือ หุน ของบริษัท ณ สิ้นป 2546 และป 2547 เทากั บ 43.17 ลานบาท และ 55.54 ลานบาท ตามลํ าดับ
โดยในป 2547 บริษัทมีการเพิ่มทุนชําระแลวจาก 20.50 ลานบาท เปน 35.00 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับผูถือ
หุนเดิม ณ 30 กันยายน 2548 สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจํานวน 53.06 ลานบาท เนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํานวน 17.50
ลานบาท บริษัทมีการจายเงินปนผลในป 2546 ป 2547 และงวด 6 เดือนแรกป 2548 เทากับ 0.10 บาท 0.89 บาท และ 0.50 บาท
ตอหุน ตามลําดับ (คิดจากมูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท)
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50.00 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท เปนทุนที่ชําระแลว 35.00 ลานบาท โดยมีครอบครัวอุนวรวงศ นางเกษมศรี วรรณโรจน และนายณัช หวังมหาพร
ถือหุนรอยละ 73.14 รอยละ 17.86 และรอยละ 9.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวตามลําดับ บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตอประชาชนจํานวน 15 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.00 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีราคา
เสนอขายหุนละ 2.90 บาท ภายหลังจากที่เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนแลว สัดสวนการถือหุนของครอบครัว
อุนวรวงศ นางเกษมศรี วรรณโรจน และนายณัช หวังมหาพร จะเทากับรอยละ 51.20 รอยละ 12.50 และรอยละ 6.30 ตามลําดับ
เงินที่ไดจากการเสนอขายในครั้งนี้หลังหักคาใชจายแลวจะใชในการชําระคืนเงินกูยืมเปนจํานวนประมาณ 13 ลานบาท
และใชในการขยายและปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินคาสําเร็จรูปรองรับกับการขยายตัวของกําลังการผลิตและ
ยอดขายของบริษัท รวมทั้งซื้อเครื่องรีดลอนรูปแบบใหม และเครื่องผลิตแปเหล็กกลากําลังสูงเปนจํานวนรวมประมาณ 20 ลาน
บาท ซึ่งการเพิ่มเครื่องจักรนี้จะทําใหบริษัทมีกําลังการผลิตแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอนเพิ่มขึ้นเปน 13,400 ตันตอป หรือ
ประมาณ 3,000,000 ตารางเมตรตอป และบริษัทจะมีกําลังการผลิตแปเหล็กกลากําลังสูงประมาณ 1,000 ตันตอป สวนเงินที่
เหลือประมาณ 6.95 ลานบาท บริษัทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย
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