1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุน ควรพิจ ารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอ มูล รายละเอียดอื่นใน
เอกสารฉบับ นี้ ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ ผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญ และ
แนวทางในการปองกันความเสีย่ งสามารถสรุป ไดดังนี้
1.1 ความเสี่ยงจากการที่ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยมีญาติสนิทที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกัน
เนื่องจากผูบริห ารของบริษัท และบริษัท ยอย คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายไพสิทธิ์ ปติท รงสวัสดิ์ นายเธียรศักดิ์ ดี
รุงโรจน ไดเติบโตมาจากครอบครัวที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเหล็กมาโดยตลอด เปนเหตุใหพี่นองของนายสมบัติ ลี
สวัสดิ์ตระกูล นองของนายไพสิท ธิ์ ปติทรงสวัสดิ์ และบิดาของนายเธียรศักดิ์ ดีรุงโรจน ดําเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ
เหล็กตามพื้นฐานดั่งเดิมของครอบครัว โดยเปนกรรมการและหรือผูถือหุนใหญในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
เหล็ก (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในสวนที่ 2 บทที่ 11 - รายการระหวางกัน) ซึ่งมีฐานลูกคาสวนใหญท ี่มิไดตั้งอยูในภาคใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยเหตุนี้ ธุรกิจของญาติสนิทของผูบริหารดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับ ธุรกิจ และเปนคูแ ขง
ของบริษัท และบริษัท ยอย ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนได
อยางไรก็ตาม ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัท และบริษัท ยอยตั้งอยูในเขตภาคใตแ ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่
กลุมลูกคาของญาติสนิทของผูบ ริห ารของบริษัทและบริษัท ยอยมีฐานลูกคาสวนใหญตั้งอยูที่ภ าคกลาง ซึ่งเปน พื้นที่ที่มิไดทับ
ซอนกัน ประกอบกับระยะทางที่หางไกลกัน คาขนสงจะเปนอุปสรรคอยางมากตอการแขงขันกันได
นอกจากนั้น ถึงแมป จจุบัน ผูบ ริห ารดังกลาวของบริษัท และบริษัท ยอย และญาติสนิท หรือบริษัท ของญาติส นิท ของ
ผูบ ริห ารมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอิท ธิพ ลซึ่งกันและกัน โดยนายสมบัติ ลีสวัสดิต์ ระกูล ไดถือ หุน ประมาณรอยละ 8.57 ของ
ทุนที่ชําระแลวจํานวน 140 ลานบาท กลุมปติทรงสวัสดิ์ ไดถือหุนประมาณรอยละ 15.64 ของทุนที่ชําระแลวจํานวน 140 ลาน
บาท และกลุมดีรุงโรจน ไดถือหุนประมาณรอยละ 12.09 ของทุนที่ชําระแลวจํานวน 140 ลานบาท ดวยเหตุนี้ โครงสรางกลุม
ผูถือหุนของบริษัท ณ ปจจุบัน สงผลใหเกิดการคานอํานาจในตัวของโครงสรางเองเพื่อปกปองผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
โดยผูบ ริหารทั้ง 3 ทาน หรือกลุมของผูถือหุนทั้ง 3 กลุม มิไดถือหุนของบริษัท ที่มีสัดสวนในการกําหนดมติป ระชุมของผูถือ
หุนที่สําคัญได ขณะที่โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 10 ทาน ซึ่งไดรวมบุคคลทั้ง 3 ทาน
ทั้งนี้แตละทานมีสิทธิในการออกเสียงในมติตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคิดเปนรอยละ 10 ของสิท ธิการลงคะแนนเสียง
ทั้งหมด เปนเหตุใหไมมีกลุมใดสามารถเอื้อผลประโยชนแกญาติสนิท ของตัวเองได
อีก ทั้ง บริษั ท และบริ ษัท ยอ ยไดตระหนั กถึ งความสํ าคั ญ ของการขจัดความขั ดแยง ทางผลประโยชน เป น อยา งมาก
คณะกรรมการของบริษัทจึงกําหนดนโยบายอนุมัติรายการระหวางกันที่เ กี่ยวขอ งกับ การซื้อ หรือจําหนายผลิตภัณ ฑเหล็กให
เปนไปตามราคาตลาด โดยมอบอํานาจใหนายแสงรุง นิติภาวะชน ในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัท ซึ่งมิไดมีญาติสนิท ดําเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจเหล็ก หรือคณะกรรมการบริห ารซึ่งไมรวมผูมสี วนไดเสียในรายการนั้น เปนผูอนุมัติรายการระหวาง
กันที่เ กี่ยวของกัน (โปรดดูร ายละเอียดเพิ่ มเติ มในสวนที่ 2 บทที่ 11 เรื่ องมาตรการหรือ ขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการ
ระหวางกัน) นอกจากนั้น บริษัท ไดแตงตั้งกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน (ซึ่งไดดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3
ทาน) หรือคิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนกรรมการอิสระตอจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทําหนาที่เปน กรรมการ
อิสระเพื่อชวยถวงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูถือหุนเปนหลัก ในการตัดสินใจกระทําการหรือ ละเวนกระทําการใดๆ โดยเฉพาะความจําเปน ในการทํา
รายการกับ บุคคลที่อ าจมีความขัดแยง บริษัท จะปฏิบ ัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน และหลักเกณฑ ที่
ประกาศไวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
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1.2

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (Hot Rolled Coil - HRC) เปนวัตถุดิบ ที่สําคัญ ในการผลิตเหล็กรางรูป ตัวซี ทอเหล็ก และ
เหล็กแผน ซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2551 และงวด 3 เดือนแรกในป 2552 บริษัทและบริษัท ยอ ยไดใช
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนในการผลิตเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 95-96 ของตนทุนผลิตเหล็ก ทั้งนี้บริษัทได
สั่งซื้อจากผูผลิตหลักภายในประเทศจํานวน 3 ราย ไดแก บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงงานตั้งอยูที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 38.30 และรอยละ 70.69 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัท ใน
ป 2551 และงวด 3 เดือ นแรกในป 2552 ตามลํ าดั บ นอกจากนั้น บริ ษั ท ได สั่ งซื้ อ เหล็ก แผ น รีด ร อ นชนิ ดม วนจากบริ ษั ท
จักรคณินธร จํากัด ที่เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท 2 แหง ไดแก บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ที่มีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัด
ระยอง และบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ที่มีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี (บริษัท จักรคณิน ธร จํากัด ไมมีความเกี่ยวขอ ง
กับ ผูบ ริห ารหรือ ผูถือหุน ของบริษัท และหรือ บริษัท ยอ ยแตอยางใด) ซึ่งคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 27.37 และรอยละ
11.64 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัท ในป 2551 และงวด 3 เดือ นแรกในป 2552 ตามลําดับ และบริษัท ยอยไดสั่งซื้อ
เหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนจากบริษัท จักรคณินธร จํากัด ซึ่งคิดเปน สัดสวนประมาณรอ ยละ 81.34 และรอ ยละ 30.39 ของ
มูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทยอย ในป 2551 และงวด 3 เดือนแรกในป 2552 ตามลําดับ นอกจากนั้น บริษัท ยอยไดสั่งซื้อ
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจากบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอ ยละ 0.50 และ
รอยละ 36.17 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัท ในป 2551 และงวด 3 เดือ นแรกในป 2552 อยางไรก็ตาม หากพิจ ารณา
ยอดซื้อเหล็ก แผน รีดร อ นชนิดม วนของบริษัท และบริษั ท ยอ ยรวมกัน จากบริษั ท สหวิริ ยาสตีล อินดั สตรี จํา กัด (มหาชน)
สามารถคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 24.46 และรอยละ 52.10 ของมูลคาการสั่งซื้อ ทั้งหมดของบริษัท และบริษัท ยอยในป
2551 และงวด 3 เดือนแรกในป 2552 ตามลําดับ และจากบริษัท จักรคณิน ธร จํากัด สามารถคิดเปน สัดสวนประมาณรอยละ
50.32 และรอ ยละ 14.97 ของมูล คาการสั่งซื้อ ทั้งหมดของบริษัท และบริษัท ยอ ยในป 2551 และงวด 3 เดือนแรกในป 2552
ตามลําดับ นอกจากนั้นบริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัท ลูกของบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดเ พิ่ม
กําลังการผลิตทอเหล็กเปนอยางมากในป 2550 ซึ่งบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัส ตรี จํากัด (มหาชน) จําเปนตองจัดหาวัตถุดิบ
ใหกับ บริษัท ลูกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทยอยไดสั่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งหมดในราคาตลาดจร (Spot Price) เนื่องจาก
บริษัท และบริษัท ยอยไมไดมีการทําสัญญาใดๆ ในการซื้อขายวัตถุดิบ ดวยเหตุนี้ บริษัทและบริษัท ยอยจึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนวัตถุดิบ หากผูผลิตวัตถุดิบดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ ใหได หรือบริษัท และบริษัท ยอ ยไมสามารถจัดหา
วัตถุดิบ จากแหลงอื่นไดทันตามความตองการในการใช ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลดําเนินงานและฐานะทางการเงิน ของบริษัท
และบริษัท ยอยอยางมีนัยสําคัญได
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบริษัท และบริษัท ยอยจะพึ่งพาผูผ ลิตวัตถุดิบ รายใหญจํานวนนอยราย บริษัท เชื่อ วาความเสี่ยง
ดังกลาวมีผลกระทบตอบริษัทและบริษัทยอยไมมากนัก เนื่องจากผูผลิตวัตถุดิบ ทั้ง 3 รายดังกลาวเปนบริษัท ที่ผลิตเหล็กแผน
รีดรอนชนิดมวนรายใหญของประเทศ และดําเนินธุรกิจนี้มาเปนเวลายาวนาน โดยมีกําลังการผลิตสูงสุดรวมกันประมาณ 7.3
ลานตันตอป ซึ่งมากกวาความตองการใชจริงของบริษัทและบริษัทยอยถึงประมาณ 71 เทา กอปรกับ ที่ผานมานั้น ผูผลิตวัตถุดิบ
สามารถจัดหาวัตถุดิบ ใหบริษัท และบริษัทยอยไดทันตามความตองการการใชมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ยอยมี
นโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบเหล็กแผนรีดรอน และมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจน โดยจะจัดเก็บ วัตถุดิบ ใหเพียงพอตอการ
ผลิตประมาณ 15-30 วัน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ พรอมทั้งมีนโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบ ลวงหนาประมาณ 15-45 วัน
ซึ่งคาดวาจะชวยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไดระดับหนึ่ง

สวนที่ 2 หนา 3

1.3

ความเสีย่ งจากความผันผวนในราคาวัตถุดิบ

เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เปนวัตถุดิบหลักของบริษัทในการผลิตสินคาของบริษัท โดยมีมูลคาการสั่งซื้อซึ่งคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 95-96 ของตนทุนการผลิตเหล็ก ในป 2551 และงวด 3 เดือ นแรกในป 2552 ทั้งนี้ถึงแมวาบริษัท ได
สั่งซือ้ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนจากผูผลิตภายในประเทศ แตราคาเหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุป
สงคแ ละอุป ทานในตลาดโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตอรายไดและอัตรากําไร
ขั้นตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากบริษัทไมสามารถปรับ ราคาขายสินคาไดตามราคาวัตถุดิบที่มีการปรับ ตัวสูงขึ้นได
กราฟแสดงราคาเหล็กแผนรีดรอน ในตางประเทศ ป 2547 – เดือนมิถุนายน ป 2552
HRC - East Asia Import CFR
ดอลลารสหรัฐ ตอตัน
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จากแผนภาพขางตนจะเห็นวา ราคาเหล็กแผนรีดรอนในป 2547 ไดป รับ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากประมาณ 335 ดอลลาร
สหรัฐตอตันในเดือนมกราคม ป 2547 เปนประมาณ 595 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในเดือนมกราคม ป 2548 และไดป รับ ตัวลดลง
เปนประมาณ 385 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในเดือนมกราคม ป 2549 และมีแ นวโนมปรับ ตัวสูงขึ้นตั้งแตป 2549 จนถึงในเดือน
มิถุนายน ป 2551 ซึ่งราคาเหล็กแผนรีดรอนมีราคาสูงสุดประมาณ 1,075 ดอลลารส หรัฐตอตัน แตราคาเหล็กแผนรีดรอ นได
ปรับตัวลดลงต่ําสุดประมาณ 408 ดอลลารสหรัฐตอตันในเดือนมีนาคม ป 2552 อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กแผนรีดรอนไดป รับ
เพิ่มขึ้นเปนเปน 495 ดอลลารสหรัฐตอตันในเดือนมิถุนายน ป 2552 ดังนั้น ราคาวัตถุดิบ ที่ป รับ ตัวสูงขึ้น จึงอาจสงผลกระทบ
ตอตนทุนคาวัตถุดิบของบริษัทและบริษัทยอย หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับ ตัวลดลง ทั้ง 2 กรณีอ าจสงผลกระทบตอเนื่อ ง
ไปยังผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยได
อยางไรก็ตาม บริษัท ไดใหความสําคัญในการบริห ารความเสี่ยงดังกลาว โดยใหมกี ารติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปนประจํา เพื่อคาดการณแนวโนมทั้งดานราคาและปริมาณของเหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนในการ
บริหารวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป ใหเปนไปตามความเหมาะสม ซึ่งจะลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบไดระดับ
หนึ่ง
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1.4

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากมาตรการคุมครองผูผลิตเหล็กในประเทศจากการทุมตลาด

ในอดีตกอนป 2546 กลุมผูผลิตเหล็กรายใหญจากตางประเทศไดเขามาทุมตลาดเหล็กภายในประเทศ ทําใหผูผลิตเหล็ก
ภายในประเทศประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชยจงึ ไดออกมาตรการทางภาษีเปนการตอบโตการ
ทุมตลาด (Anti-Dumping) สําหรับ ผลิตภัณฑเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและแผนที่นําเขาจาก 14 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน
สาธารณรั ฐ แอฟริ ก าใต สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี ไต ห วั น
สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอารเจนตินา ประเทศยูเ ครน สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนแอลจีเ รีย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย โดยมีผ ลบังคับ ใชตั้งแตเ ดือ นพฤษภาคม 2546 จนถึงเดือนพฤษภาคม
2551 รวมเปนระยะเวลา 5 ป และไดใชเวลา 1 ป ในการพิจารณาทบทวนมาตรการดังกลาว ซึ่งจะใชเวลา 1 ป นับ ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ป 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม ป 2552 โดยชวงเวลาดังกลาวจะไมมีภาษีตอบโตการทุมตลาด แตไดมีการกําหนดเปน
โควตาแทน อยางไรก็ตามปจจุบัน กระทรวงพาณิชยไดออกมาตรการทางภาษีเปนการตอบโตการทุมตลาดออกไปเปน เวลา 5
ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป 2552 - พฤษภาคม ป 2557 ดังนั้นเมื่อครบกําหนดมาตรการทางภาษีดังกลาวในเดือนพฤษภาคม
ป 2557 และหากรัฐบาลไมตอ อายุมาตรการดังกลาวจะสงผลใหอัตราภาษีนําเขาเหล็กแผน รีดรอนลดลง ซึ่งอาจทําใหราคา
เหล็กแผนรีดรอนจากตางประเทศลดลงต่ํากวาหรือใกลเคียงกับราคาเหล็กแผนรีดรอนที่ผลิตภายในประเทศ และสงผลใหการ
แขงขันในประเทศรุนแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของผูผ ลิตรายใหมจ ากตางประเทศ ดังนั้นบริษัท จึงมีความเสี่ยงตอการสูญ เสีย
ความสามารถในการแขงขั นดา นราคา ภายหลังการหมดอายุ มาตรการคุ มครองจากการทุมตลาดของผูผ ลิต รายใหญ จ าก
ตางประเทศ หากบริษัท ไมสามารถหาวัตถุดิบ ที่มีราคาต่ํากวาคูแขงขันของบริษัท
บริษัท ไดป ระเมิน ว าผลกระทบดั งกล าวอาจมีไมมากนัก เนื่อ งจากภายหลังที่มาตรการดังกลาวถูกยกเลิ กในเดือ น
พฤษภาคม ป 2557 ผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นในกรณีท ี่บริษัท และบริษัท ยอยไมสามารถหาวัตถุดิบที่มีราคาต่ํากวาคูแขงขัน
ได แตอยางไรก็ตามหากมีผูนําเขาสามารถนําเหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนและแผนจากตางประเทศที่มีราคาต่ํากวาราคาเหล็ก
แผนรีดรอนที่ผูผลิตภายในประเทศเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคภายในประเทศ บริษัท และบริษัท ยอยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนมา
ซื้อเหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนจากผูจําหนายที่เสนอราคาที่ต่ํากวา เนื่องจากบริษัท และบริษัท ยอยไมไดมีการผูกมัดเพื่อ ซื้อ
วัตถุดิบ กับ ผูจําหนายเหล็กแผนรีดรอนรายใด และมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบ ที่มีราคาต่ําสุดทั้งจากผูผลิตและจําหนายใน
ประเทศและต า งประเทศอยู แ ล ว เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ดของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย รวมทั้ ง มี แ ผนในอนาคตที่ จ ะสร า ง
ความสัมพันธกับ ผูจําหนายเหล็กในตางประเทศและตัวแทนจําหนายภายในประเทศที่เปนผูนําเขาเหล็กตางประเทศ
นอกจากนี้บ ริษัทและบริษัทยอยไมไดมีนโยบายการตลาดโดยใชกลไกการกําหนดราคาเปนหลัก แตเนนการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกๆ ดาน เชน ความหลากหลายของประเภทสินคาที่จําหนาย ความรวดเร็วและ
ความพรอมในการจัดสงสินคา เปนตน ประกอบกับ การทีบ่ ริษัท และบริษัท ยอยเปนผูผ ลิตสิน คารายเดียวในภาคใตและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีทําเลที่ตั้งโรงงานในจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีลูกคาเปาหมายอยูในบริเวณที่
ใกลเคียงกับที่ตั้งโรงงาน ดังนั้นบริษัท และบริษัทยอยจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันในดานตนทุนคาขนสง ในกรณีที่คูแขงขัน ที่มี
ทําเลที่ตั้งในบริเวณอื่นและประสงคจะจําหนายสินคาแกกลุมลูกคาเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย ในขณะเดียวกันบริษัท ได
เตรียมความพรอมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว โดยพัฒนาระบบงานตางๆ ใหมีป ระสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนในการ
ผลิตและการบริหารงาน
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1.5

ความเสี่ยงดานการเปดเขตการคาเสรี (Free Trade Area)

ปจจุบ ัน ประเทศไทยไดเปดเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสงเสริมการคาและการ
ลงทุน โดยเหล็กแผนรีดรอนและทอเหล็กเปนสินคาที่มีอยูในบัญ ชีรายชื่อ ในขอ ตกลงที่ตอ งลดภาษี เนื่องดวยประเทศไทยมี
นโยบายเปดเขตการคาเสรีกับกลุมประเทศอาเซียน และไดทําขอตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนดอัตราอากรรวมเพื่อการคา
เสรีอ าเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for ASEAN Free Trade Area
(AFTA)) โดยเหล็กแผนรีดรอนและทอเหล็กเปนสินคาที่มีชื่ออยูในรายการลดภาษีป กติ (Normal Track) ซึ่งตอ งลดอัตราภาษี
ศุลกากรใหเหลือรอยละ 0 ภายในป 2553 ในปจจุบัน ประเทศไทยเรียกเก็บภาษีศุลกากรสําหรับ สิน คาดังกลาวกับ ประเทศใน
กลุมอาเซียนในอัตรารอยละ 2 - 5 ขึ้นอยูกับ ประเภทและขนาดของสินคา โดยอัตราภาษีศุลกากรที่ประเทศไทยเรียกเก็บสําหรับ
ทอเหล็ก คือ รอยละ 5 จึงมีแนวโนมที่ราคานําเขาทอเหล็กจะถูกลงในอนาคต เนื่อ งจากอัตราภาษีนําเขาที่ลดลง ซึ่งจะสงผล
กระทบไปถึงราคาซื้อขายทอเหล็กภายในประเทศ และอาจสงผลกระทบตอเนื่อ งไปยังราคาจําหนายทอ เหล็กของบริษัท ดวย
เชนกัน
อยางไรก็ตาม บริษัท เชื่อวาความเสี่ยงดังกลาวมีผลกระทบตอบริษัทและบริษัทยอยไมมากนัก โดยจะเกิดขึ้น ในกรณีท ี่
บริษัท และบริษัท ยอยไมสามารถหาวัตถุดิบ ที่มีราคาต่ํากวาคูแขงขันได แตอยางไรก็ตามหากมีผูนําเขาสามารถนําเหล็กแผนรีด
รอ นชนิดม วนและแผ นจากตา งประเทศที่มีร าคาต่ํากว าราคาเหล็ก แผนรี ดรอ นที่ผู ผลิตภายในประเทศเพื่อ จําหนายใหกับ
ผูบ ริโภคภายในประเทศ บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนมาซื้อ เหล็กแผนรีดรอ นชนิดมวนจากผูจําหนายที่เสนอ
ราคาที่ต่ํากวา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไมไดมีการผูกมัดเพื่อซื้อวัตถุดิบกับผูจําหนายเหล็กแผนรีดรอนรายใด นอกจากนี้
จากการที่บริษัท และบริษัท ยอยเปนผูผลิตทอเหล็กและเหล็กรางรูปตัวซีเพียงรายเดียวในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะซื้อเหล็กแผนรีดรอนจากบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงงานตั้งอยูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หรือ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงงานตั้งอยูท ี่จังหวัดระยอง หรือ บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีโรงงาน
ตั้งอยูท ี่จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะเดียวกันหากคูแขงตองการเพิ่มสวนแบงการตลาดในภาคใตแ ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คูแ ขง
จะมีตนทุนของคาขนสงวัตถุดิบ เพื่อนําไปผลิตที่โรงงานของตนเองและนํามาจําหนายใหลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท หรือ
บริษัท ยอย ซึ่งอาจจะทําใหตนทุนสินคาของคูแขงสูงกวาตนทุนสินคาของบริษัท และบริษัท ยอ ย ฉะนั้นทําเลที่ตั้งของบริษัท
และบริษัท ยอยจึงถือเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนี้หากคูแขงขันจะนําเขาทอเหล็กจากตางประเทศซึ่งมีแ นวโนม
จะมีราคาต่ํากวาในประเทศมาจําหนาย แตการนําเขาอาจจะตองใชระยะเวลาเพิ่มขึ้นและอาจมีคาขนสงที่สูงขึ้น ซึ่งอาจมีผ ลให
มีตนทุนโดยรวมสูงกวาการซื้อผลิตภัณฑเหล็กโดยตรงจากผูผลิตภายในประเทศ
1.6

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญ าตตอตลาดหลักทรัพ ยฯ ใหพ ิจารณารับ หุน สามัญ
ของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยบริษัท หลักทรัพ ย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จ ะสามารถ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย เรือ่ ง การรับ หลักทรัพ ยจ ด
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอ ยไมนอ ยกวา 300 ราย ถือ หุนรวมกันมากกวารอ ยละ 20
ของทุนชําระแลว อยางไรก็ดี บริษัท ยังคงมีความไมแ นนอนที่จ ะไดรับ อนุญ าตจากตลาดหลักทรัพ ยฯ ใหเปน หลักทรัพ ยจ ด
ทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท ในตลาดรอง และอาจไมได
รับ ผลตอบแทนจากการขายหุนสามัญตามราคาที่คาดไว หากหุนสามัญของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
สวนที่ 2 หนา 6

