สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 1 ปจจัยความเสี่ยง

1.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดกับบริษัท นอก
เหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทไมอาจทราบได
ในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
ในการลงทุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยปจจัยความเสี่ยงหลักๆ จําแนกไดดังนี้
1.1

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญ

บริษัทไดกอตั้งขึ้นในป 2534 โดยกลุมผูถือหุนหลัก 4 กลุม ซึ่งไดแก (1) กลุมมหากิจศิริ (2) กลุมผูผลิตเหล็กกลา
ไรสนิมจากประเทศญี่ปุน (3) กลุมอิลวา เอสพีเอ และ (4) กลุมอารซีลอร (Arcelor) ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กกลาและเหล็กกลาไร
สนิมรายใหญที่สุดในโลก (เดิมเปนกลุม Usinor) ทั้งนี้ โครงสรางผูถือหุนของบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ นับตั้งแต
การกอตั้งบริษัท โดยภายใตการปรับโครงสรางผูถือหุนในป 2546 กลุมอารซีลอรไดมีการถือหุนเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ
96.1 ของหุนทั้งหมดในบริษัท ซึ่งการดําเนินงานภายใตโครงสรางผูถือหุนดังกลาว กลุมอารซิลอรไดมีสวนสําคัญในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในดานตางๆ เชน การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีในการผลิต การสนับสนุนทางดานการ
จัดหาวัตถุดิบ การสนับสนุนทางดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ และการสนับสนุนทางดานการเงิน เปนตน อยางไรก็ตาม ในป
2547 กลุมอารซิลอรไดมีการจําหนายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัทใหกับกลุมมหากิจศิริ ซึ่งไดสงผลใหกลุมมหากิจศิริ มีการถือ
หุนทั้งหมดรอยละ 96.1 ในบริษัท
การถอนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทของกลุมอารซิลอรอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอาจไมไดรับการสนับสนุนทางดานตางๆ จากกลุมอารซิลอรในระดับเดียวกับที่ผานมา โดยเฉพาะในสวน
ของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจําหนาย เชน บริษัทอาจประสบปญหาในการจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน (วัตถุ
ดิบ) ในราคาที่สามารถแขงขันได โดยเฉพาะภายใตสภาวะขาดแคลนมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนทั่วโลก หรือบริษัทอาจมีผล
กระทบในการจัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาในตางประเทศได เปนตน
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการเตรียมการในสวนนี้ไวแลว โดยบริษัทไดจัดทําสัญญาที่เกี่ยวของตางๆกับกลุมอารซิลอร
เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน สัญญาจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน (Supply Agreement of Hot-Rolled
Stainless Steel Coils) สัญญาแตงตั้งตัวแทน (Reinstated Exclusive Agency Agreement) และสัญญาใหบริการคําแนะนํา
และจัดหาบุคลากร (Reinstated Usinor Recruitment and Advisory Services Agreement) เปนตน นอกจากนี้ ตลอดระยะ
เวลากวา 10 ปที่ผานมา บริษัท ผูบริหาร และ พนักงาน ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและประสบการณในการดําเนินงานใน
ดานตางๆ โดยผูบริหารและพนักงานสวนใหญของบริษัทยังเปนกลุมเดิม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน ทั้งนี้
การดําเนินงานที่ผานมา กลุมอารซิลอรไดมีการสงตัวแทนในระดับกรรมการ ระดับบริหาร และพนักงานในสวนของฝายโรง
งานและฝายการเงินเพื่อมาทํางานในบริษัท ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดมีการดําเนินการและบริหารงานในสวน
ตางๆ ทั้งในสวนของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจําหนาย และการเงิน (อยางไรก็ตาม การปฎิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงานซึ่งเปนตัวแทนของกลุมอารซิลอรจะลดลงเปนลําดับตามสัญญาใหบริการคําแนะนําและจัดหาบุคลากร โดยสัญญาดัง
กลาวจะสิ้นสุดลงในเดือน ธันวาคม 2548)
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนอยางมีนัยสําคัญอาจทําใหเกิดผลกระทบตอแนวทางและนโยบายการ
บริหารและความตอเนื่องในการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม เนื่อง
จากกลุมมหากิจศิริ เปนผูถือหุนเดิมที่เคยรวมในการบริหารอยูแลว จึงมีความเขาใจแนวนโยบายของการบริหารบริษัทเปน
อยางดี
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนทําใหบริษัทมีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจในดานตางๆมาก
ขึ้นกวาเดิม เชน บริษัทสามารถที่จะเลือกเปนพันธมิตรทางการคากับผูผลิตเหล็กกลาไรสนิมรายอื่นๆได ซึ่งจะทําใหบริษัทมี
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ทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท เชน สามารถเลือกซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีด
รอนจากแหลงอื่นๆ ซึ่งมีราคาถูกกวาและมีคุณภาพเทาเทียมกันกับมวนเหล็กรีดรอนของกลุมอารซีลอร เปนตน
1.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาและวัตถุดิบ

ที่ผานมา ราคาของมวนเหล็กไรสนิมรีดรอน และเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น มีความผันผวนคอนขางสูง โดยในชวง 4 ป
ที่ผานมา ระดับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากราคาประมาณ 83.24 บาท
ตอกิโลกรัมในเดือน กรกฎาคม 2543 ลงมาเปนราคาประมาณ 54.36 บาทตอกิโลกรัมในเดือนพฤศจิกายน 2544 และตอ
จากนั้น มีการปรับขึ้นเปนราคาประมาณ 98.10 บาทตอกิโลกรัมในเดือนมีนาคม 2547 ทั้งนี้ ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมี
การปรับตัวสูงขึ้นในป 2546 เนื่องจาก (1) การฟนฟูทางเศรษฐกิจทั่วโลกไดสงผลใหปริมาณความตองการเหล็กกลาไรสนิม
เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว (2) การที่ผูประกอบการบางรายยังมีการกักตุนมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนเนื่องจากคาดวาราคาจะปรับ
ตัวสูงขึ้น และ (3) การที่ราคาของนิกเกิล ซึ่งเปนสวนผสมสําคัญของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นมีความผันผวนสูง ซึ่งปจจัยเหลานี้
ไดสงผลกระทบโดยตรงกับราคามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นเริ่มมีการปรับตัวลดลง
ตั้งแตเดือนเมษายน 2547 ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาเหล็กกลาไรสนิมอาจยังคงมีตอไป โดยเฉพาะภายหลังจากมีการเพิ่ม
กําลังการผลิตเหล็กกลาไรสนิมในประเทศจีน
โดยปกติแลวราคาผลิตภัณฑของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับราคาวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจมีความ
เสี่ยงหากราคาผลิตภัณฑไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบซึ่งจะมีผลกระทบตอสวนตางราคา (metal margin)
และอัตราการทํากําไรของบริษัท ที่ผานมาบริษัทซื้อมวนเหล็กไรสนิมรีดรอน (ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีด
เย็น) จากตางประเทศทั้งหมด โดยบริษัทตองสั่งวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 2-4 เดือน ซึ่งอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงหาก
บริษัทซื้อวัตถุดิบมาในราคาสูงแตไมสามารถขายผลิตภัณฑของบริษัทในราคาที่สูงกวาได ทั้งนี้ บริษัทไดมีการติดตามความ
เคลื่อนไหวในตลาดอยางใกลชิดเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงในสวนนี้ เชน บริษัทจะสํารองวัตถุดิบไวในกรณีที่คาดวาราคาจะสูง
ขึ้นในอนาคต และสั่งวัตถุดิบในอัตราที่นอยลงในกรณีที่คาดวาราคาจะลดลงในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทมีสภาพคลองที่จะสามารถรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงจากราคาสินคาและวัตถุดิบมากขึ้น
กวาเดิม เนื่องจากภาระหนี้สินของบริษัทลดลงจากระดับเดิม โดยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดจาก 3.36 ณ 31
ธันวาคม 2545 เปน 0.45 ณ 30 มิถุนายน 2547
1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการจัดหาวัตถุดิบ

ในปจจุบันบริษัทมีผูจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนหลัก 3 ราย ทั้งนี้มวนเหล็กไรสนิมรีดรอนจะถูกนําเขามาจากตาง
ประเทศทั้งหมด โดยสวนใหญนาํ เขามาจากประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก อเมริกาใตและแอฟริกาใต ซึ่งในกรณีที่ผูจัดหา
วัตถุดิบกลุมหนึ่งกลุมใดหรือทั้งหมดไมสามารถจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัทไดเพียงพอตอจํานวนที่บริษัทตองการใชเพื่อการผลิต
อาจสงผลกระทบใหกระบวนการการผลิตของบริษัทตองหยุดชะงักได เนื่องจากการจัดหาวัตถุดิบจะตองใชเวลาในการขนสง
จากตางประเทศ
ประกอบกับการที่ในประเทศไทยยังไมมีผูผลิตมวนเหล็กไรสนิมรีดรอนซึ่งเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑของ
บริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยังมีการซื้อวัตถุดิบจากผูจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนอื่นๆ เชน ผูจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอน
ในประเทศ เกาหลีใต ไตหวัน และญี่ปุน อีกในกรณีที่ผูจัดหามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนหลักไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดใน
ปริมาณที่ตองการ
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1.4

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายในตางประเทศจํานวนนอยราย

การจําหนายผลิตภัณฑในตางประเทศของบริษัทนั้นจะดําเนินการผานตัวแทนจําหนาย โดยบริษัทจะมีการทําสัญญา
แตงตั้งตัวแทนกับตัวแทนจําหนาย ทั้งนี้ ตั้งแตเริ่มดําเนินการ บริษัทไดทาํ สัญญากับบริษัทในเครือของกลุมอารซิลอรเพื่อทํา
การจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทในตางประเทศ (ยกเวนในประเทศญี่ปุน) ซึ่งกลุมอารซิลอรมีสวนสําคัญในการจําหนายผลิต
ภัณฑในตางประเทศของบริษัทมาโดยตลอด โดยกลุมอารซิลอรมีสัดสวนการจําหนายประมาณรอยละ 43.7 ของการจําหนาย
เหล็กกลาไรสนิมของบริษัทในป 2546
ทั้งนี้ ผลการดําเนินการของบริษัทอาจมีผลกระทบหากตัวแทนจําหนายในตาง
ประเทศไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไดหรือมีความสามารถในการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทไดนอยลง
ภายหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทในป 2547 แลว บริษัทไดดาํ เนินการแตงตั้งบริษัทในเครือของ
กลุมอารซิลอรขึ้นเปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศใหกับบริษัท (Arcelor Stainless International) โดยทําหนาที่เปนตัวแทน
จําหนายแตเพียงผูเดียว (Exclusive) ใหกับบริษัทในตางประเทศ (ยกเวนในประเทศญี่ปุน) และตัวแทนจําหนายในตาง
ประเทศจะปฏิบัติหนาที่ในการเปนตัวแทนใหแกบริษัทแตผูเดียวเชนกัน (เวนแตเปนผลิตภัณฑในกลุมอารซิลอร) ทั้งนี้ กลุม
อารซิลอรเปนผูดาํ เนินธุรกิจเหล็กและเหล็กกลาไรสนิมรายใหญที่สุดในโลก โดยมีเครือขายการจําหนายผลิตภัณฑในหลาย
ประเทศทั่วโลก
ในขณะเดียวกัน ถา Arcelor Stainless International ไมสามารถทําหนาที่ตัวแทนจําหนายไดตามสัญญา บริษัทก็
สามารถที่จะแตงตั้งตัวแทนจําหนายรายอื่นที่มีศักยภาพมาทําหนาที่นี้ได
1.5

ความเสี่ยงจากการขัดของหรือเสียหายของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

หากกระบวนการผลิตของบริษัทเกิดการขัดของหรืออุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของบริษัทเสียหาย บริษัท
อาจเกิดปญหาในการผลิตขึ้นและสงผลกระทบตอการผลิตของบริษัทโดยรวม อยางไรก็ตาม บริษัทมีการดูแลและตรวจสอบ
อุปกรณและเครื่องจักรของบริษัทอยูอยางสม่าํ เสมอ ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยปองกันและลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรของ
บริษัทได นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการเก็บชิ้นสวนอะไหลของเครื่องจักรไว ทําใหบริษัทสามารถเปลี่ยนอะไหลไดทันทีหาก
วาเกิดความเสียหายแกอุปกรณหรือเครื่องจักรบางรายการ
1.6

ความเสี่ยงจากการเพิ่มกําลังการผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลก

เนื่องจากสภาพความตองการเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นในตลาดโลกที่มีสูงมากในปจจุบัน ทําใหหลายผูผลิตเหล็กกลา
ไรสนิมมีการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อที่จะตอบสนองความตองการในสวนนี้และความตองการที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
เฉพาะการเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศจีน ทั้งนี้กาํ ลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจไมสอดคลองกับความตองการผลิตภัณฑเหล็ก
กลาไรสนิมรีดเย็นในอนาคต ซึ่งอาจกอใหเกิดสภาวะปริมาณผลิตภัณฑลนตลาด ทําใหเกิดภาวะการแขงขันที่รุนแรงโดยเฉพาะ
การแขงขันทางดานราคา ดังนั้นความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของเหล็กกลาไรสนิมในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญโดยตรงตอราคาเหล็กกลาไรสนิม สวนตางราคา (metal margin) อัตราการใชกาํ ลังการผลิต และผลประกอบ
การของบริษัท
1.7

ความเสี่ยงจากการกําหนดเพดานราคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น

ราคาของการจําหนายผลิตภัณฑในประเทศของบริษัทจะถูกควบคุมโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
กระทรวงพาณิชยจะกําหนดราคาสูงสุดของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น (เพดานราคา) ซึ่งในปจจุบันมีราคาเทากับ 115.79 บาท
ตอกิโลกรัม โดยกระทรวงพาณิชยสามารถเปลี่ยนแปลงเพดานราคาหากเห็นวาราคาเหล็กกลาไรสนิมในตลาดโลกมีราคาสูง
ขึ้น หรือตนทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งที่ผานมา กระทรวงพาณิชยไดมีการปรับเพดานราคามาอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ปรับราคาจาก 63.00 บาทตอกิโลกรัม ในป 2545 เปน 115.79 บาทตอกิโลกรัม ในป 2547 อยางไรก็ตาม ผลการดําเนิน
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งานของบริษัทอาจมีผลกระทบหากวามาตรการดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทรวงพาณิชยไมพิจารณาปรับเปลี่ยน
เพดานราคาใหสอดคลองกับราคาตลาดโลกหรือราคาตนทุนของบริษัท
1.8

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอากรตอบโตการทุมตลาดและมาตรการทางภาษี

เพื่อเปนการปกปองอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศจากการทุมตลาดของผูผลิตในตางประเทศ ทางรัฐบาลไดมีการ
ประกาศใชอากรตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) จากประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นชนิดมวน แผน และแผนแถบ ที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศญี่ปุน
สหภาพยุโรป ไตหวัน และสาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ซึ่งไดมีการใหเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดกับผู
ผลิตเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นบางรายซึ่งนําเขามาจากกลุมประเทศดังกลาวขั้นตน เปนเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม
2546 โดยมาตรการดังกลาวสงผลใหมีการเก็บอากรกับเหล็กกลาไรสนิมที่นาํ เขาจากตางประเทศสงผลใหราคาเหล็กกลาไร
สนิมรีดเย็นที่นาํ เขาจากตางประเทศมีราคาสูงขึ้น
ซึ่งราคาสินคานําเขาที่สูงขึ้นนี้มีสวนชวยในการลดผลกระทบจากการทุม
ตลาดของบริษัทตางชาติและชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นของบริษัท ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการตางๆ เชน การยกเลิกอากรตอบโตการทุมตลาด อาจสงผลใหราคาเหล็กรีดเย็นไรสนิมที่นาํ เขาในตาง
ประเทศมีราคาที่ตา่ํ ลง ซึ่งทําใหบริษัทอาจจําเปนตองลดราคาจําหนายผลิตภัณฑซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท
1.9

ความเสี่ยงจากการเปดเขตการคาเสรี

ปจจุบัน อัตราภาษีอากรขาเขาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นที่เปนผลิตภัณฑของบริษัทอยูที่รอยละ 5 ซึ่งหากมีการเปด
เขตการคาเสรีในอนาคตอาจสงผลใหมีการนําเขาเหล็กแผนกลาไรสนิมรีดเย็นในราคาที่ถูกมากขึ้น เชนการนําเขาเหล็กแผน
กลาไรสนิมรีดเย็นจากประเทศจีนและอินเดีย โดยความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้
อาจมีมาตรการอื่นๆ ในอนาคตที่ทาํ ใหอัตราภาษีขาเขาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีความมุงมั่นในการปรับ
ปรุงการดําเนินงานของบริษัท เชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหบริษัทสามารถแขงขันไดหากมีการเปดเขตการคา
เสรีในอนาคต หรือการลดลงของอัตราภาษีขาเขาของเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็น ในขณะเดียวกัน การเปดเขตการคาเสรีก็อาจสง
ผลใหภาษีนาํ เขาเหล็กกลาไรสนิมในประเทศคูคาของประเทศไทยลดลง
ซึ่งก็เปนโอกาสในการทําตลาดของบริษัทไปยัง
ประเทศคูคาเหลานั้นเชนเดียวกัน
1.10

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนําเขามวนเหล็กไรสนิมรีดรอนทั้งหมดจากตางประเทศ ซึ่งราคาซื้อวัตถุดิบจะถูกกําหนดในรูปเงินตรา
ตางประเทศ ในขณะที่ราคาการจําหนายเหล็กกลาไรสนิมรีดเย็นสําหรับสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศจะถูกกําหนดโดย
อางอิงกับราคาตลาดโลกซึ่งอยูในรูปเงินตราตางประเทศเชนกัน ดังนั้น ความเสี่ยงในดานผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนตอประเด็นดังกลาวจึงอยูในขอบเขตจํากัด อยางไรก็ตาม ชวงระยะเวลาของการจายเงินและรับเงินสําหรับการ
จัดซื้อวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑโดยปกติของบริษัทจะมีระยะเวลาหางกันประมาณ 30 วัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลาดังกลาวอาจทําใหตนทุนวัตถุดิบไมสอดคลองกับราคาการจําหนายผลิตภัณฑ
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1.11

ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ

ในปจจุบัน กลุมมหากิจศิริ ถือหุนในบริษัทรวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 96.1 ของทุนชําระแลว และภายหลังการ
เสนอขายหุนตอประชาชน กลุมมหากิจศิริจะถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละประมาณ 65 ของจํานวนทุนชําระแลวของบริษัท จึง
ทําใหกลุมมหากิจศิริสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติ
ในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือ
หุนใหญเสนอได
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