บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่มิไดกลาวถึงในเอกสารฉบับนี้ เนื่องจากเปนความเสี่ยงอื่นที่ไมมีนัยสําคัญ หรืออาจเปนความเสี่ยงที่ไม
อาจคาดหมายได ดังนั้นปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของ
บริษัทสามารถจําแนกไดดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตวัตถุดิบรายใหญ
- เหล็กแผนรีดเย็น
ป จ จุ บั น ผู ผ ลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ชนิ ด ม ว นในประเทศมี เพี ย ง 2 ราย คื อ บริษั ท เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) (Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited : TCRSS) และบริษั ท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995)
จํากัด (Siam United Steel (1995) Company Limited : SUS) มีกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน เทากับ 1.0 ลาน
ตันตอป และ 1.2 ลานตันตอปตามลําดับ ซึ่งบริษัทไมมีความสัมพันธกับผูผลิตทั้งสองรายดังกลาว โดยบริษัทสั่งซื้อเหล็ก
แผนรีดเย็นชนิดมวน จากกลุมบริษัทผูผลิตทั้งสองราย ซึ่งมูลคาการจําหนายสินคาจากเหล็กแผนรีดเย็น คิดเปนรอยละ
89.54 ของรายไดรวมในป 2547 และคิดเปนรอยละ 79.69 ของรายไดรวมในไตรมาส 1 ป 2548 จึงทําใหบริษัทอาจมีความ
เสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หากผูผลิตทั้งสองรายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหกับบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไม
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนได ซึ่งจะสงผลกระทบตอแผนการผลิตสินคา ทําใหบริษัทอาจไมสามารถ
จัดสงสินคาใหแกลูกคาไดทันตามกําหนด
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทผูผลิตทั้งสองรายมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีการวางแผนการผลิตที่มีประ
สิทธิภาพ ซึ่งทําใหโอกาสเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศเปนไปไดนอย รวมทั้งบริษัทซื้อเหล็กแผนรีด
เย็นชนิดมวนจากผูผลิตทั้งสองรายเริ่มตั้งแตทั้งสองบริษัทเริ่มดําเนินการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศและมีการซื้อสินคา
อยางตอเนื่องและไมเคยมีการผิดนัดหรือคางชําระคาสินคา ทําใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผูผลิตเหล็กทั้งสองราย
ประกอบกับบริษัทมีการวางแผนการผลิตรวมทั้งแจงปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบใหแกผูผลิตทั้งสองรายลวงหนา และจากการ
ดําเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบทั้งในชวงภาวะเหล็กที่มีราคาปกติ
หรือในชวงที่เหล็กมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ในการสั่งซื้อวัตถุ
ดิบจากผูผลิตดังกลาว และหากเกิดภาวะดังกลาว บริษัทยังสามารถนําเขาเหล็กแผนรีดเย็นจากตางประเทศได
- เหล็กเคลือบสี
เหล็กเคลือบสีเปนวัตถุดิบสําหรับแผนหลังคาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี ซึ่งเปนสินคาที่บริษัทเริ่ม
ดํา เนิ น ธุรกิ จ ในเดื อ นพฤศจิก ายน 2547 จากการซื้อ ทรัพ ย สิ น ได แ ก ที่ ดิ น อาคาร และเครื่องจั กรของบริษั ท
สยามคัลเลอรชีท จํากัด จากผูถือหุนซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับกลุมผูถือหุนของบริษัท มาดําเนินการโดยบริษัทเพื่อเปนการ
ปรับโครงสรางบริษัท โดยในป 2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการจําหนายแผนหลังคาเหล็ก
เคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสีคิดเปนรอยละ 3.73 และรอยละ 15.45 ของรายไดรวม ตามลําดับ บริษัทซื้อเหล็กเคลือบสี
จากบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ที่เปนผูผลิตเหล็กเคลือบสีหนึ่งในสองรายของประเทศ โดยบริษัทจะสั่งซื้อ
เหล็กเคลือบสีตามสีที่ลูกคาตองการ จึงทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผูผลิตไมสามารถ
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จัดสงวัตถุดิบใหกับบริษัทไดตามกําหนดและบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทัน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอแผนการผลิตสินคาทําใหบริษัทไมสามารถจัดสงสินคาใหแกลูกคาตามกําหนดที่ไดรับคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาได
อยางไรก็ตาม จากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิต เนื่องจากบริษัทเปนลูกคารายใหญ มีการสัมพันธที่ดี และไมมีประวัติติดคางชําระหนี้ กับบริษัท บลูสโคป สตีล
(ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกับบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด ยังมีกําลังการผลิตที่เพียงพอสําหรับตลาดใน
ประเทศ ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตดังกลาว และ
หากเกิดภาวะขาดแคลน บริษัทยังสามารถนําเขาเหล็กเคลือบสีจากตางประเทศไดดังในอดีตที่เปนมา
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายดานการแขงขัน
1) การออกมาตรการคุมครองผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนของภาครัฐ
จากการทุมตลาดเหล็กแผนรีดเย็นในประเทศไทยในป 2544-2545 จากสหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐคาซัค
สถาน ทําใหราคาเหล็กในประเทศลดต่ําลงมาก สงผลกระทบตอผูผลิตเหล็กภายในประเทศ และทําใหเกิดการแขงขันดาน
ราคาของผูผลิตเหล็กแปรรูปสูงมาก ทําใหภาครัฐโดยคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน ออกมาตรการ
ชั่วคราวตอบโตการทุมตลาดการนําเขาสินคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน แผนตัด และแผนแถบ เพื่อคุมครองผูผลิตใน
ประเทศจากสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐคาซัคสถาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 โดยใหเรียกเก็บอากรตอบ
โตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 35.80 - 64.70 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. จากสินคาเหล็กที่นําเขาจากสหพันธรัฐรัสเซีย และให
เรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดในอัตรารอยละ 26.36 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. จากสินคาเหล็กที่นําเขาจากสาธารณรัฐคา
ซัคสถาน ซึ่งมาตรการที่ออกมาเพื่อคุมครองผูผลิตในประเทศมีอายุ 5 ป โดยจะสิ้นสุดการคุมครองในป 2551 จากมาตร
การความคุมครองดังกลาว ทําใหราคาเหล็กแผนรีดเย็นจากทั้งสองประเทศมีระดับราคาที่สูงกวาเหล็กแผนรีดเย็นที่ผลิตใน
ประเทศ ดังนั้นหากมาตรการคุมครองที่ภาครัฐออกมาหมดอายุลง อาจจะทําใหราคาเหล็กแผนรีดเย็นนําเขาต่ํากวาราคา
เหล็กแผนรีดเย็นภายในประเทศจากการทุมตลาดของผูผลิตตางประเทศ ดังนั้นอาจทําใหความสามารถในการแขงขันของ
บริษัทลดลงหากบริษัทไมสามารถจัดหาหรือนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศที่มีราคาถูกกวาเขามาจําหนายได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมาตรการคุมครองดังกลาวหมดลง รวมถึงกรณีที่
ราคาเหล็กแผนรีดเย็นในตางประเทศมีราคาถูกกวาผูผลิตในประเทศ บริษัทจึงไดเตรียมความพรอมโดยขอวงเงินสําหรับ
การเปด L/C จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถสั่งซื้อเหล็กจากผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นจากตางประเทศทั้งจาก
ทวีปอเมริกาและเอเชีย เชน ประเทศแคนาดา อารเจนตินา บราซิล และ ไตหวัน เนื่องจากบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจคาเหล็ก
จากการซื้อมาขายไป โดยการนําเขาจากตางประเทศเขามาจําหนาย ทําใหบริษัททราบถึงแหลงจําหนายวัตถุดิบในตาง
ประเทศที่มีราคาถูกรวมถึงปริมาณการผลิตและจําหนายของบริษัทมีมากเพียงพอที่สามารถสั่งซื้อจากตางประเทศแต
ปจจุบันราคาเหล็กแผนรีดเย็นในตางประเทศยกเวน 2 ประเทศขางตน มีราคาที่สูงกวาราคาเหล็กในประเทศ
2) การเปดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
ปจจุบันอัตราภาษีอากรขาเขาเหล็กแผนรีดเย็นอยูที่รอยละ 5 ซึ่งตามขอผูกพันการใหสิทธิประโยชนดานอากรตาม
ความตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนดอัตราอากรรวมเพื่อการคาเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area (AFTA)) ซึ่งเหล็กแผนรีดเย็นเปนสินคาที่ตองลดภาษี
ในระยะเวลาปรกติ คือตองลดภาษีเหลือรอยละ 0–5 ภายในเวลา 10 ป ครบกําหนดในป 2553 สงผลใหอาจมีราคาเหล็ก
แผนรีดเย็นนําเขาอาจมีราคาถูกลงในอนาคต และทําใหมีคูแขงจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
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อยางไรก็ตามขอจํากัดดานระยะเวลาในการขนสงและคาขนสงเหล็กแผนรีดเย็นนําเขาจะเปนขอเสียเปรียบที่
สําคัญของการนําเขา นอกจากนี้หากการนําเหล็กแผนรีดเย็นจากตางประเทศถูกกวาการซื้อในประเทศ บริษัทสามารถนํา
เขาจากตางประเทศดังที่เคยทําในอดีต
• ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน (Cold Rolled Coil : CRC) เปนวัตถุดิบหลักของบริษัท ซึ่งราคาของเหล็กแผนรีดเย็น
เปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กแผนรีดรอน เนื่องจากเหล็กแผนรีดรอนเปนวัตถุดิบสําหรับการทําเหล็กแผนรีดเย็น ซึ่งในชวง
สองถึงสามปที่ผานมา ราคาเหล็กแผนรีดเย็นมีความผันผวน ตามราคาเหล็กแผนรีดรอน ซึ่งเปนผลจากความตองการใช
เหล็กทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งปจจัยอื่น
เชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราภาษีนําเขา ซึ่งรวมทั้งการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เปนตน สงผลใหบริษัทมี
ความเสี่ยง หากบริษัทไมสามารถปรับราคาขายสินคาตามตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได
กราฟแสดงราคาเหล็กแผนรีดเย็นตางประเทศ (CRC-F) และราคาเหล็กแผนรีดรอนตางประเทศ (HRC-F)
ราคาดอลลารสหรัฐตอตัน
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ที่มา : ขอมูลจาก Iron and Steel Institute of Thailand โดยที่ราคา CRC-F และ HRC-F เปนราคา Japan Export – FOB
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ที่มา : ขอมูลจาก Iron and Steel Institute of Thailand และบริษัท โดยที่ราคา CRC-L และ HRC-L เปนราคาที่ซื้อขายในประเทศ
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ราคา HRC และ CRC ในชวง 3 ปที่ผานมามีความผันผวนมากดังจะเห็นไดจากราคาเฉลี่ยของ HRC-F เพิ่มขึ้น
จาก 240 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป 2545 เปน 320 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป 2546 และเพิ่มขึ้นเปน 496
เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป 2547 ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของ CRC-F เพิ่มขึ้นจาก 320 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป
2545 เปน 442 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป 2546 และเพิ่มขึ้นเปน 603 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตันในป 2547 ซึ่ง
ความผันผวนราคาดังกลาว เปนผลจากความตองการใชเหล็กทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นไดจากการที่ประเทศจีนไดประกาศยกเลิกมาตรการปกปองผูผลิตเหล็กใน
ประเทศ (Safeguard) และประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกมาตรการเพื่อควบคุมการนําเขา
สําหรับราคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนในประเทศ มีความผันผวนตามราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน ซึ่งราคา
เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนมีการปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงหากบริษัทไมสามารถปรับราคา
ขายสินคาตามตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทใชนโยบายตนทุนบวกกําไรในการกําหนดราคาขายสินคาของบริษัท กลาวคือ การ
นําตนทุนวัตถุดิบ รวมคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมกับกําไร มากําหนดราคาขาย ทําใหบริษัทสามารถรักษาสวนตางของ
กําไรได เนื่องจากบริษัทจะทําการปรับราคาขายสินคาเปนระยะ ๆ ตามราคาวัตถุดิบ ที่มีการปรับราคา และหากลูกคา
ตองการสั่งสินคาลวงหนา บริษัทจะเรียกเก็บเงินคาสินคาทันที และทําการสั่งซื้อจากผูผลิต ทําใหบริษัทสามารถลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผนรีดเย็น นอกจากนี้ จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกล
ชิด เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม โดยบริษัทมี
นโยบายที่จะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโนมการปรับตัวลดลงและเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคงคลังหาก
ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากทั้งสองนโยบายดังกลาว ทั้งนโยบายการกําหนดราคาและนโยบายการ
บริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ทําใหการเปลี่ยนแปลงดานราคาวัตถุดิบ จึงไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทนําเขาเหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสีชนิดมวนจากตางประเทศ ซึ่งราคาวัตถุ
ดิบเหลานี้จะถูกกําหนดในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ โดยบริษัทไมไดมีการนําเขาสินคาเหล็กจากตางประเทศเปนประจํา ซึ่ง
ในการนําเขาแตละครั้ง บริษัทใชวงเงิน L/C ของบริษัทที่เกี่ยวของในการนําเขาวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัทไมไดขอวงเงินกู
สําหรับการเปด L/C และบริษัทที่เกี่ยวของจะซื้อสินคาที่นําเขาใหบริษัทเปนเงินสกุลบาท ทําใหในป 2547 บริษัทไมมีกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และในปจจุบันบริษัทอยูระหวางการขอเปดวงเงิน L/C เพื่อดําเนินการสั่งสินคาโดยตรง
จากตางประเทศ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อวัตถุดิบเหลานี้ได
อยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงไดทําการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงเริ่ม
ทําการตลาดตางประเทศ โดยการสงออกสินคาของบริษัทใหกับลูกคาในตางประเทศ และกําหนดราคาขายในรูปเงินสกุล
ดอลลารสหรัฐ แตมูลคาที่บริษัทสงออกยังไมเพียงพอสําหรับการชําระเงินในรูปเงินตราตางประเทศ เนื่องจากในป 2547
บริษัทสงออกสินคามูลคา 37.09 ลานบาท ซึ่งสวนตางของมูลคาที่บริษัทตองชําระนั้น บริษัทจะทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ลวงหนา (Forward) ทั้งหมดเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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• ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาเปนตัวแทนจําหนาย Smartruss
บริษัทไดซื้อทรัพยสินและโอนการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ทํา
ใหบริษัทไดรับโอนสิทธิ์การตัวแทนจําหนายโครงหลังคาบาน Smartruss มาดวย และปจจุบันบริษัทอยูระหวางการเปลี่ยน
ชื่อการเปนตัวแทนจําหนาย ซึ่งเดิมสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายเปนการทําสัญญาระหวางบริษัท สยามคัลเลอรชีท
จํากัด กับบริษัท BHP Steel Lysaght (Thailand) Limited (“BHPL”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศ
ไทย) จํากัด อายุสัญญา 2 ป ครบกําหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และสามารถตออายุไดโดยอัตโนมัติและไมมีคาใชจาย
ซึ่งเงื่อนไขในการตออายุสัญญา ระบุวา ตัวแทนจําหนายควรมียอดการสั่งซื้อโครงหลังคาขั้นต่ํา จํานวน 100 ตันตอเดือน
และควรมียอดสั่งซื้อในปสุดทานของสัญญาไมนอยกวา 100 ตัน หากตัวแทนจําหนายไมสามารถสั่งซื้อยอดขั้นต่ําตามที่
กําหนด BHPL มีสิทธิที่จะไมตออายุสัญญาตัวแทนจําหนาย และจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัดที่
ผานมา ยอดการจําหนายของ Smartruss ไมครบตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
ไมไดรับการตอสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายโครงหลังหา Smartruss
อยางไรก็ตามการกําหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ําเปนเพียงการกระตุนใหตัวแทนจําหนายพยายามทําการตลาดของ
Smartruss ใหเปนที่รูจักและยอมรับในตลาด เนื่องจากโครงสรางหลังคาบาน Smartruss เปนผลิตภัณฑใหมและเพิ่งเริ่ม
ทําการตลาดในประเทศ และจากการดําเนิน ธุรกิจของบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัดที่ผานมา ยอดการจําหนายของ
Smartruss ในป 2547 เทากับ 200,000 บาท คิดเปนประมาณ 5 ตัน ซึ่งไมครบตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา แตบริษัท
สยามคัลเลอรชีท จํากัด ยังไดรับการตอสัญญาการเปนตัวแทนจําหนายโครงหลังคา Smartruss อยู

2. ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 กลุมนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย ถือหุนรวมกันในบริษัทรอยละ 76.99 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอย
ละ 61.59 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ลานบาท จึงทําใหกลุมนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลยสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู
ถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผู
ถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนราย
อื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได และปจจุบันนายชูเกียรติ
ยงวงศไพบูลย ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ/กรรมการผูจัดการ และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทอาศัยความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารหลักและคูคาที่เกี่ยงของทั้งผูจัด
หาวั ต ถุ ดิ บ (Supplier) และลู ก ค า ทํ าให บ ริษั ท สามารถจั ด หาแหล งวั ต ถุ ดิ บ ได ในราคาถู ก และทราบการเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑชนิดใหม ๆ ทําใหบริษัทอาจไดรับผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท หากบริษัท
สูญเสียผูบริหารหลักที่เปนผูกอตั้งบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงในปจจุบันบริษัทมีผูอํานวยการแตละฝายที่มีความรู ความชํานาญในแตละดานที่ดูแล และบริษัทไดมีการ
กระจายอํานาจใหแตฝายมีอํานาจตัดสินใจตามของเขตที่บริษัทกําหนด

สวนที่ 2 หนา 7

