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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536 โดยใชชื่อวาบริษัท ธิติพัฒน
เซิรฟพอยท จํากัด แรกเริ่มมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนตัวแทนจําหนายแผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอน โดยเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท
สตีล อินเตอรเทค จํากัด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2537 ตอมาในป 2538 นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ ซึ่งดํารงตําแหนงรองกรรมการ
ผูจัดการบริษัทในขณะนั้น ไดเขาซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทและขึ้นดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ จากนั้นบริษัทจึง
ขยายกิจการโดยการสรางโรงงานขึ้นรูปลอนหลังคา และขยายประเภทของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้นโดยมีการเพิ่ม
การผลิตและจัดจําหนายผนัง ฝา บานเกล็ดระบายอากาศ โครงหลังคา และวัสดุประกอบอื่น ๆ ซึ่งจากการปรับปรุงการบริหาร
กิจการใหม ตลอดจนมีการวางแผนการตลาดที่ดี จึงทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทภายใตการบริหารงานของนายประสิทธิ์มี
กําไรตลอดมา และมีการขยายตัวของธุรกิจอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ
6 สิงหาคม 2536

บริษัทดําเนินธุรกิจในนาม “บริษัท ธิติพัฒน เซิรฟพอยท จํากัด”
ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท
จํานวนหุน 20,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 331-332 หมู 3 ถนน
สุขสวัสดิ์ 29 แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10400

8 ธันวาคม 2537

เปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด

28 พฤษภาคม 2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.0 ลานบาทเปน 2.4 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

15 กันยายน 2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.4 ลานบาทเปน 5.6 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
โดยกลุมของนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ (ประกอบดวยนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ, นายเทพศักดิ์ อุนปติ
พงษา และนายณัช หวังมหาพร) ถือหุนรอยละ 38.39

10 พฤศจิกายน 2538

จดทะเบียนเครื่องหมายการคา “ROLLFORM” ซึ่งยังคงใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับแผนเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนของบริษัทจนถึงปจจุบัน

6 มิถุนายน 2540

กลุ ม นายประสิ ท ธิ์ อุ น วรวงศ (ประกอบด ว ยนายประสิ ท ธิ์ อุ น วรวงศ, นายเทพศั ก ดิ์ อุ น ป ติพ งษา
นายณัช หวังมหาพร และนางเกษมศรี วรรณโรจน) เขาซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม โดยเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนเปนรอยละ 72.32

27 ตุลาคม 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.6 ลานบาทเปน 20.5 ลานบาท เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและสรางโรงงานขึ้น
รูปลอนหลังคา
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29 ตุลาคม 2542

กอตั้งบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด (“สตีล อินเตอรคอน”) ซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการติดตั้งแผนเหล็ก
เคลือบขึ้นลอนที่บริษัทผลิตและจัดจําหนาย มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 10,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 0.3
ลานบาท การกอตั้ง สตีล อินเตอรคอน นี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแยกการขายและบริการติดตั้งออกจาก
กัน ทําใหการหักภาษี ณ ที่จาย ถูกหักในสวนของการบริการติดตั้งที่ดําเนินการโดย สตีล อินเตอรคอน
เทานั้น

13 กันยายน 2544

ยายสํานักงานใหญและโรงงานผลิตมาที่ที่ตั้งปจจุบัน คือเลขที่ 8 หมู 15 ซอยกิ่งแกว 11 ตําบลบางพลี
ใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

31 สิงหาคม 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.5 ลานบาทเปน 35 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 145,000 หุน
เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียน

30 กันยายน 2547

ขายเงินลงทุนของ สตีล อินเตอรคอน ตามมูลคาทางบัญชี ในราคาหุนละ 208 บาท รวมมูลคา 624,000
บาท ใหกับนายณัช หวังมหาพร ผูถือหุนของบริษัท เพื่อรอการเลิกกิจการ (รายละเอียดในรายการ
ระหวางกัน สวนที่ 2 หนา 51) และโอนโครงการที่ สตีล อินเตอรคอน รับเหมาติดตั้งทั้งหมดมาที่บริษัท
โดยไมมีการทําธุรกิจรวมกันอีกตอไป ทั้งนี้ การปรับโครงสรางบริษัท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดความ
ซับซอนในการจัดทํางบการเงินรวม ลดคาใชจายในการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งเพิ่มความชัดเจน
และโปรงใสในการบริหารงาน

11 กุมภาพันธ 2548

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในเรื่อง “Manufacture of Metal Sheet for Construction”
จาก BVQI (Thailand) Ltd.

16 มีนาคม 2548

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวเปนหุนละ 1 บาท

6 พฤษภาคม 2548

เพิ่มทุนจาก 35 ลานบาทเปน 50 ลานบาท เพื่อการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
จํานวน 15 ลานหุน และเพื่อนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

2.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทเปนผูผลิตและจัดจําหนายวัสดุกอสราง ประเภทแผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอน ทั้งชนิดเคลือบ
สีและชนิดไมเคลือบสี ซึ่งสามารถใชมุงหลังคา ประกอบเปนฝาผนัง ใชเปนฝา กันสาด รั้ว และบานเกล็ดระบายอากาศ เปน
ตน คุณสมบัติกันน้ํารั่วซึม ทนตอการกัดกรอน อายุการใชงานยาวนาน มีการรับประกันการกัดกรอนสูงสุดถึง 30 ป โดยบริษัทมี
สัดสวนรายไดจากผลิตภัณฑแผนหลังคาเคลือบขึ้นลอนประมาณรอยละ 90 ของรายไดรวม นอกจากนี้บริษัทยังเปนผูแทน
จําหนายผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลังคาและฝาผนัง อาทิ โครงหลังคาสําเร็จรูป แปเหล็กกลากําลังสูงซึ่งใชเปนโครงสราง
หลังคา และหลังคาโปรงแสง เปนตน ลูกคาผูใชผลิตภัณฑของบริษัทคือโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งโรงงานที่สรางใหมและ
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โรงงานที่ตองการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาใหมีความทนทานมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทขายสินคาผานผูรับเหมา ตัวแทนจําหนาย
และขายใหเจาของโครงการโดยตรง
ผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา “ROLLFORM” ซึ่งบริษัทเปนผูสรางขึ้น
และในป 2548 บริษัทไดรับความไววางใจจากพันธมิตร ซึ่งเปนผูผลิตแผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมรายใหญของ
ประเทศไทย และเปนผูจําหนายวัตถุดิบใหกับบริษัท คือ บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัดใหใชตราสินคารวมกัน
ระหวางตราสินคา ROLLFORM และตรา “Steel Supplied by BlueScope Steel” เพื่อใหลูกคามั่นใจถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพเปน
มาตรฐานเดียวกัน
2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัท สําหรับงวดป 2545 ป 2546 ป 2547 และงวด 9 เดือน ป 2548 มีดังตอไปนี้

โครงสรางรายได

งบเฉพาะบริษัท
ป 25451
มูลคา
(พันบาท) รอยละ
94,462.93
98.82
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

งบการเงินรวม
ป 2546
มูลคา
(พันบาท) รอยละ
152,038.53 86.24
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
3,370.10
1.91

งบการเงินรวม
ป 2547
มูลคา
(พันบาท) รอยละ
137,516.88 60.72
87,076.90
38.45
39,439.56
17.41
11,000.43
4.86
77,233.93
34.10

งบเฉพาะบริษัท
งวด 9 เดือนแรก ป 2548
มูลคา
(พันบาท) รอยละ
97,534.02
37.31
63,600.99
24.33
21,458.50
8.21
12,474.53
4.77
162,185.14 62.03

1. รายไดจากการขาย แบงเปน
1.1 แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี
1.2 แผนเหล็กชนิดเคลือบสี
1.3 ผลิตภัณฑอื่นๆ
2. รายไดจากการขายพรอมติดตั้ง
แบงเปน
n/a
n/a
2.1 แผนเหล็กชนิดไมเคลือบสี
n/a
n/a
47,101.21
20.80 118,482.85 45.32
n/a
n/a
34,723.85
13.28
2.2 แผนเหล็กชนิดเคลือบสี
n/a
n/a
21,333.46
9.42
n/a
n/a
8,978.44
3.43
2.3 ผลิตภัณฑอื่นๆ
n/a
n/a
8,799.26
3.89
19,021.72
10.79
9,197.07
4.06
3. รายไดจากการบริการติดตั้ง
n/a
n/a
730.48
0.76
1,875.02
1.06
2,536.18
1.12
1,718.00
0.66
4. รายไดอื่นๆ
399.21
0.42
5. สวนแบงกําไรในบริษัทรวม
รายไดรวม
95,592.62 100.00 176,305.37 100.00 226,484.06 100.00 261,437.16 100.00
1
หมายเหตุ : งบการเงินของบริษัทในป 2545 มีการบันทึกรายไดจากการขายรวมกับรายไดจากการขายพรอมติดตั้ง สวนรายไดจากการบริการติดตั้ง
ถูกบันทึกเปนรายไดของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด (รายละเอียดในรายการระหวางกัน สวนที่ 2 หนา 51)
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานมานานกวา 12 ป บริษัทดําเนินนโยบายเพื่อการเปนหนึ่งในผูนําทางดานการผลิต
จัดจําหนายและใหบริการติดตั้งแผนเหล็กเคลือบสังกะสีภายใตนโยบายคุณภาพ “บริษัทจะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด” โดยมีเปาหมายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด
สําหรับวัสดุมุงหลังคา จากรอยละ 3 ในป 2547 เปนรอยละ 6.5 ภายในป 2551 โดยใชกลยุทธดังตอไปนี้
(1) มุ ง เน น การนํ า เสนอสิ น ค า ที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ในด า นของการเพิ่ ม รู ป แบบลอนหลั ง คา และการเพิ่ ม
สายการผลิตผลิตภัณฑใหม เชน แปเหล็กกลากําลังสูง ซึ่งเปนสวนเสริมกับผลิตภัณฑหลัก เพื่อใหสามารถบริการ
ลูกคาไดรวดเร็วและครบวงจรมากยิ่งขึ้น
(2) พัฒนารูปแบบการนําเสนอสินคาของบริษัท จากการขายผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว (Product
Selling) เปนการนําเสนอเปนกลุมของผลิตภัณฑใชรวมกันในงานโครงการเพื่อสนองความตองการของลูกคา
(Concept Selling) เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด และสรางสวนแบงการตลาดสําหรับผลิตภัณฑอื่นๆที่
บริษัทจัดจําหนายเชน แปเหล็กกลากําลังสูง และโครงหลังคาสําเร็จรูป เปนตน
(3) ขยายฐานลูกคา โดยเฉพาะกลุมลูกคาญี่ปุนที่เริ่มเปดกวางยอมรับการใชเหล็กมาตรฐานออสเตรเลียมากขึ้นใน
ปจจุบัน
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 และเพิ่มทักษะในการทํางาน
ของพนักงานโดยจัดใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และจัดสภาพแวดลอม
ภายในใหมีความปลอดภัยและเอื้อตอการทํางาน
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