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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 

1.1. ความเส่ียงจากความไมแนนอนในราคาสินคาและวัตถุดิบ 
 

โดยทั่วไป แนวโนมราคาเหล็กแทง (Billet) จะขึ้นลงตามราคาตลาดโลก ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงกับตนทุนขาย
และกําไรขั้นตนของบริษัท โดยแหลงวัตถุดิบหลักอยูที่บราซิล สหภาพโซเวียตและจีน จากขอมูลทั้งอดีตและปจจุบัน 
แยกตามที่ตั้งแสดงตามกราฟดังนี้ 
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แหลงขอมูล :Bloomberg 
สําหรับแนวโนมราคาเหล็กลวดแยกตามแหลงที่ตั้ง ไดดังนี้ 
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หมายเหตุ: สวนตางระหวางราคาเหล็กลวดและราคาเหล็กแทงในแตละปอาจจะไมแปรผันตรงกับกําไรขั้นตนโดยตรง
เนื่องจากบริษัทนิยมซื้อเหล็กแทงลวงหนาประมาณ 3-6 เดือนลวงหนากอนที่จะขายเหล็กลวด 

 
เปนที่ทราบกันวา ราคาเหล็กมักจะเปนไปตามวัฎจักร ถึงแมวาอาจจะพูดไดวา วัฎจักรต่ําสุดของราคาเหล็กไดผานไป
แลวตั้งแตป 2544 แตอยางไรก็ดี วัฎจักรต่ําสุดของราคาเหล็กอาจจะกลับมาปรากฏอีกครั้งในอนาคตได ปจจุบัน 
ราคาของทั้งเหล็กแทงและ เหล็กลวดมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลําดับ และในอนาคตอันใกลนี้ วัฎจักรของเหล็กนาจะ
อยูในเกณฑดี เนื่องจากความตองการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ในสวนของบริษัท เองก็ยังมีการบรรเทาความเสี่ยง 
โดยการใช เครื่องเจียรผิวเหล็กแทง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเหล็กแทง ในการนําไปขึ้นรูปเพื่อใหไดเปนลวดเหล็กที่มี
ความแข็งและมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา และทําใหผลิตภัณฑปลายทางไมแตกหักงาย โดยแทจริงหากผู
ประกอบการรายอื่นตองการไดเหล็กแทงที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน จะตองจาง Supplier ผูผลิตเหล็กในการเจียร
แตงผิวกอนที่จะขาย ซึ่งตนทุนเหล็กแทงก็จะสูงขึ้นตามไปดวย แตสําหรับบริษัทซึ่งมีเครื่องเจียรแตงผิวนี้ทําให
สามารถประหยัดตนทุนในสวนนี้ รวมทั้งมีทางเลือกในการซื้อเหล็กแทงที่กวางขึ้นอีกดวย การที่มีกระบวนการเจียร
เหล็กแทงนี้เอง ทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑเฉพาะที่ตางจากโรงเหล็กอื่นๆ ซึ่งจะทําใหนําไปผลิตสกรู หรือผลิตภัณฑสลัก
ภัณฑที่มีคุณภาพสูงตอไป 
 
อยางไรก็ตามเพื่อเปนหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยตรงที่จะมีตอกําไรขั้นตนของบริษัทอันเกิดจากความผันผวนของวัตถุ
ดิบและสินคาของบริษัทในอนาคตนั้น โดยแทจริงแลวบริษัทมีความหลากหลายในการผลิตสินคากลางน้ํา และปลาย
น้ํา เพื่อเลือกขายในสินคาที่กอใหเกิดกําไรสูงสุด   
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1.2 

1.3 

1.4 

ความเส่ียงที่เกิดจากการพึ่งพิงบริษัทแม (TGE) และซื้อขายสินคาผานผูถือหุนรายใหญ (TGE) 
 

ปจจุบัน TWG ไดขายสินคารวมทั้ง เหล็กลวด และเหล็กลวดอบออนแก บริษัท ไทยคูน กรุป เอ็นเตอรไพรส (TGE) ซึ่ง
ถือเปนลูกคาอันดับหนึ่ง และเปนผูถือหุนรายใหญทางออมในบริษัท เนื่องจาก TGE ถือหุนในบริษัท TGI ถึงรอยละ 
99.99 จากยอดขายตอยอดขายรวมที่สูงถึงรอยละ 39 เมื่อส้ินสุด ครึ่งปแรก ประจําป 2546 ดังนั้นบริษัท อาจจะมี
ความเสี่ยง หาก TGE ตัดสินใจไมซื้อสินคาจาก บริษัท ซึ่งอาจจะมีผลตอผลประกอบการของบริษัทโดยรวม อยางไรก็
ตาม หากพิจารณาจากความจริงที่วา บริษัทเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ TGE จึงไมนาจะเปนไปไดวา TGE จะตัด
สิ น ใจ ไม ซื้ อ สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต จ าก  บ ริษั ท  อี ก เห ตุ ผ ล ห นึ่ ง ได แ ก  ค ว าม สั ม พั น ธ อั น ย า วน าน ระห ว า ง  
ทั้งสองบริษัทและ การที่เรียกไดวา TGE เปนผูแทนจําหนายของบริษัทในตลาดไตหวันทั้งหมด ซึ่งการขายผาน TGE 
นั้นนับวาเปนการเพิ่มชองทางการตลาดไตหวัน อยางไรก็ตาม ดวยคุณภาพของผลิตภัณฑ บริษัท ก็สามารถหาตลาด 
อื่น ๆ มาทดแทนที่ใหผลตอบแทนไมเปนรองแตอยางใดเชนกัน นอกจากนี้โอกาสที่ TGE จะยายฐานการผลิตจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา ก็เปนไปไดยากเนื่องจากประเทศไทยไดใหสิทธิประโยชนอยาง
มากมายไมวาจะเปน ทางภาษี หรือแมกระทั่ง ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และอธิปไตยของประเทศ  รวมทั้งถือ
เปนศูนยกลางในการขนถายสินคาระหวางภูมิภาคที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง และดวยความมุงมั่นในการลงทุน และสรางฐาน
การผลิตที่ยิ่งใหญ ดวยเงินลงทุนจํานวนมหาศาล ตั้งแตป 2539 เปนตนมา จึงนาจะเปนหลักประกันเปนอยางดี 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงตลาด US 
 

สัดสวนยอดขายสกรูที่สงไป US ตอรายไดรวมเทากับรอยละ 9.10, 15.12 และ 19.20 ในป 2545 ไตรมาส 1 และ 2 
ของป 2546 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายสกรูไป US ตอยอดขายสกรูทั้งหมดเทากับรอยละ 43.17, 70.10 
และ 73.95 ในป 2545 ไตรมาส 1 และ 2 ของป 2546   ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงเปนตลาดที่บริษัทพึ่งพิงคอนขางมาก 
อยางไรก็ตามจากการคาดการณ พบวา ดวยปริมาณความตองการสรางที่อยูอาศัยที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับภาวะ
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเปนประวัติการณ นาจะเอื้อประโยชนในอนาคตอันใกล บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการสูญเสีย
ตลาดดังกลาว อยางไรก็ตามจากการคาดการณในอนาคต คาดวาปริมาณความตองการในการสรางที่อยูอาศัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับความนาเชื่อถือของบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัท
ไตหวัน ซึ่งถือวาไดรับความไววางใจจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยางมาก เนื่องจากไตหวันเปนประเทศที่สงผลิตภัณฑ
สกรู และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของไดแกสลักภัณฑแบบตางๆ ไปยังสหรัฐอเมริกาเปนอันดับหนึ่ง 
 

ความเส่ียงที่เกิดจากความไมแนนอนดานกฎหมาย และนโยบายการเปดเขตการคาอาเซียนเสรี (AFTA) 
 

ตามขอตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน ประเทศสมาชิกมีขอตกลงรวมในการลดกําแพงภาษีนําเขาใหเหลือเพียง 
รอยละ 0-5 ภายในป 2546 สําหรับรายละเอียดของภาษีนําเขาในแตละประเภทผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับบริษัทใน
ปจจุบันแสดงไวตามตารางดังนี้ 
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ประเภทผลิตภัณฑ เขตพื้นที่การคา อัตราภาษีนําเขา 

AFTA 1% 1. เหล็กแทง 
    Non-AFTA 1% 

AFTA 5% 2. เหล็กลวด, เหล็กลวดอบ
ออน Non-AFTA 10%-17% 

หมายเหตุ:สมาชิกของกลุม AFTA ประกอบดวยประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร        
ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม 
 
ปจจุบัน อัตราภาษีนําเขาของเหล็กแทง ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ อยูที่รอยละ 1 สําหรับทั้งประเทศ AFTA และ 
NON-AFTA ซึ่งนาจะเปนปจจัยเกื้อหนุนของบริษัท อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาถึงความเสี่ยงนาจะเกิดขึ้นเมื่อ 
อัตราภาษีนําเขาสูงขึ้นทําใหตนทุนของบริษัทสูงขึ้น อยางไรก็ตามอัตราภาษีนําเขานาจะอยูในระดับนี้ เพื่อเปนไป
ตามขอตกลงสนธิสัญญาของอาฟตา ตามสนธิสัญญาอาฟตา ภายในปนี้ การคาสําหรับผลิตภัณฑเหล็กระหวาง
ประเทศในเขตอาฟตา จะไมมีกําแพงภาษีอีกตอไป ดังนั้นอาจจะมีความกังวลวาสินคาจากประเทศในกลุมอาฟตาจะ
เขามาแขงขันกับบริษัทได แตอยางไรก็ตามคงจะเปนไปไดยาก เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนสินคาคุณภาพสูงที่
ประเทศในแถบอาฟตาไมสามารถผลิตไดแตในทางกลับกันบริษัทจะไดรับอานิสงค เนื่องจากบริษัทจะสามารถสง
ออกไปยังประเทศดังกลาวไดมากขึ้น จากการที่ไมมีกําแพงภาษี เพราะทั้งนี้ปจจุบันและอนาคตคูแขงของบริษัทสง
ออกไปยังประเทศในกลุมอาฟตา ซึ่งไดแกประเทศญี่ปุน ไตหวันและเกาหลี ซึ่งยังคงตองเสียภาษีนําเขาตอไป สําหรับ
สกรูนั้น ตลาดสงออกหลักอยูที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งนับวาเปนตลาดที่มีการบริโภคใหญที่สุด และไมไดมีกําแพงภาษีใดๆ 
 
สวนนโยบายขององคกรการคาโลก (WTO) ตามขอตกลงดังกลาวระบุไววา จะมีการเปดเขตการคาเสรีระหวาง
ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี ภายในป 2553 โดยไมจํากัดเฉพาะประเทศในเขตอาฟตาเพียงอยางเดียว ซึ่ง
อาจจะเปนความเสี่ยงในแงการแขงขันของบริษัทในระยะยาวเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามดวยคุณภาพสินคาของ
บริษัท และดวยการผลิตในแนวดิ่งที่ครบวงจร ของบริษัทนาจะเปนเครื่องรับประกันการแขงขันในระยะยาวไดเปน
อยางดี 
 

1.5 ความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
 

ถึงแมวาผูผลิตเหล็กลวดจะมีอยูมากมายรวมทั้งผูผลิตในประเทศ แตหากคํานึงถึงเฉพาะผูผลิตเหล็กคุณภาพสูงแลวคู
แขงขันที่สําคัญของบริษัทจะเปนประเทศที่อยูนอกกลุมอาฟตา ไดแก เกาหลี ญี่ปุน และจีน ซึ่งประเทศดังกลาวจะไมได
รับผลประโยชนจากนโยบายลดกําแพงภาษีนําเขา ตามนโยบายสนธิสัญญาอาฟตา สําหรับการคาผลิตภัณฑเหล็ก
ระหวางประเทศในเขตอาฟตาก็ตาม อยางไรก็ตาม บริษัทในกลุมประเทศดังกลาวอาจมีแนวโนมที่จะยายฐานกําลัง
การผลิตมายังประเทศในเขตอาฟตามากขึ้นเพื่อที่จะไดรับผลประโยชนทางภาษีนําเขา อยางไรก็ตาม บริษัทในประเทศ
ดังกลาว ตองใชเงินลงทุนมหาศาลในการลงทุนเริ่มแรก และยิ่งเปนการยากยิ่งขึ้นที่จะลงทุนในลักษณะตั้งแตกลางน้ํา
ถึงปลายน้ําเชกเชนบริษัท ไทยคูน ซึ่งมีความหลากหลายในสินคามากกวา 
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1.6

1.7 

1.8 

 ความเส่ียงท ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

โดยปกติแลวผูผลิตเหล็กมักจะมีความเสี่ยงตออัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญ เชนเหล็กแทง ไมสามารถ
หาไดในประเทศ บริษัทจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเผชิญกับความเสี่ยงนี้ แตโดยแทจริงทั้งวัตถุดิบหลักและผลิตภัณฑ 
ที่จําหนายจะอางอิงกับราคาตลาดโลก ที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ แมวาการขายบางสวนจะเปนการขายในประเทศ ดัง
นั้นจึงถือไดวาเปน Natural Hedge ในตัวอยูแลว นอกจากนั้นบริษัทมีการกูหนี้สินระยะยาวที่มีตอ TGI เปนเงิน     
สกุลดอลลารสหรัฐ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินบาทออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ดังนั้นบริษัท จึง
ไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อบรรเทาความเสี่ยงเปนจํานวน 307.85, 277.79 และ 677.44 ลานบาทในป 2545 
ไตรมาส 1 และ 2 ของป 2546 ตามลําดับ จากที่กลาวไวขางตนเงินกูจํานวนดังกลาวจะหมดไปจากเงิน เพื่มทุนใน
ครั้งนี้ 

  
ความเส่ียงที่เกิดจากการนําทรัพยสินของบริษัทไปเปนหลักประกันจํานองตอธนาคาร First Commercial ที่
ไตหวันในการกูเงินของบริษัทไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล  

 
บริษัทมีหนี้สินระยะยาว (Long-term other payable) ที่มีตอบริษัทไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล (TGI) ซึ่งเปน
บริษัทแมเพื่อเปนเงินกูสนับสนุนในการซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร จํานวน 1,503 ลานบาท และ 1,490 ลานบาท ส้ิน
สุดป 2545 และ ครึ่งปแรก ป 2546 ตามลําดับ และคาดวาจะลดลงเหลือประมาณ 1,358 ลานบาทกอน การเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ เงินกูดังกลาวเกิดขึ้นในชวงที่บริษัทเพิ่งเปดดําเนินการที่ประเทศไทย ไมนาน จึงมีปญหาในการขอวง
เงินกูกับธนาคาร และสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัท TGI จึงยื่นมือสนับสนุนเงินกูในสวนนี้ โดยเงินกูดังกลาวไมมีการ
คิดดอกเบี้ย แตอยางใด เปนเหตุใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายดอกเบี้ยได โดยสามารถดูรายละเอียดไดในสวน 
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นอกจากนี้ TGI ไดนําหลักประกันที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไปค้ํา
ประกันกับ ธนาคาร First Commercial ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ TGI ผิดนัดชําระหนี้ อยางไรก็ตาม 
เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญนี้จะนําไปคืนเงินกูสวนนี้ทั้งหมด และคาดวาจะสามารถปลดจํานองหลักประกันคืน
ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 
ความเส่ียงในกรณีผูถือหุนรายใหญ ถือหุนมากกวารอยละ 75 

 
กอนการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ บริษัท TGI ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด ซึ่งหลังจาก 
การเสนอขายหุนสามัญใหมรวมทั้งจํานวนหุนเกาที่จะนํามาออกจําหนาย จะทําใหสัดสวนการถือหุนของ TGI ลดลง
มากกวาหรือเทากับ 75% อยางไรก็ตาม TGI สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่อง
การแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงมากกวาหรือเทากับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือ
หุนรายยอย จึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนเสนอได นอกจากนี้บริษัท 
TGE ซึ่งเปนกลุมบริษัทในเครือถือหุนในบริษัท TGI อีก 99.99% จึงนับวาเปนผูถือหุนรายใหญทางออมในบริษัท ได
เชนเดียวกัน 
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1.9 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลว เมื่อ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2546 และบริษัทกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวา  บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยฯได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 600 คน ดังนั้นบริษัท 
ก็ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึง 
อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทญในตลาดรอง และอาจจะไมไดรับผลตอบแทน 
จากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได 
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