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1. ปั จจัยความเสียง
ปั จจัยความเสียงในการประกอบธุรกิจของบริ ษั ททีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและผลประกอบการของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ และแนวทางในการป้องกันความเสีย งสามารถสรุปได้ ดงั นี  :1.1 ความเสียงด้ านวัตถุดิบ
1.1.1 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
โดยปกติ วัตถุดิบทีสาํ คัญสําหรับนํามาใช้ ในกระบวนการหลอมและหล่อเป็ นเหล็กแท่งยาว คือ เศษเหล็ก ซึงทีผ่าน
มา บริ ษัทใช้ เศษเหล็กคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 74 – ร้ อยละ 83 ของต้ นทุนการผลิต และในปี 2553 และในงวด 6
เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมียอดซือ เศษเหล็กคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 94 และร้ อยละ 95 ของยอดรวมของการซือ
วัตถุดิบทังหมด

ตามลําดับ ดังนัน ความผันผวนของราคาเศษเหล็กจะมีผลกระทบโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนขาย
ของบริ ษัท โดยปกติ ราคาเศษเหล็กทีจําหน่ายในประเทศจะเปลียนแปลงตามราคาซื อขายเหล็กและเศษเหล็กในตลาดโลก
ซึง ราคาเศษเหล็ก ณ ตลาดนําเข้ า East Asia สามารถแสดงในแผนภาพได้ ดงั นี  :แผนภาพแสดงราคาเศษเหล็ก ณ ตลาดนําเข้ า East Asia เฉลียรายเดือนในปี 2547 – เดือนมิถุนายน 2554

ทีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
จากแผนภาพข้ างต้ น จะพบว่า ราคาเศษเหล็ก ณ ตลาดนําเข้ า East Asia ในช่วงปี 2547 ถึงปี 2549 มีการ
เคลือ นไหวอยูใ่ นช่วงราคาระหว่าง 200 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตัน และ 300 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตัน และเริ มมีความผัน
ผวนอย่างมากตังแต่
 ปี 2550 เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะในปี 2551 ซึงมีราคาปรับเพิมขึ นสูงสุดในช่วงไตรมาสที 2 ณ ระดับราคา
เฉลีย ทีมากกว่า 700 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตัน และปรับราคาลดลงอย่างรวดเร็ วในช่วงไตรมาสที 3 และไตรมาสที 4 ของปี
เดียวกัน โดยมีราคาเฉลีย ประมาณ 266 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันในเดือนธันวาคม 2551 หลังจากนัน ในระหว่างปี 2552
ถึงเดือนมิถนุ ายน 2554 ราคาเศษเหล็กมีความผันผวนเล็กน้ อยเป็ นระยะๆ และมีแนวโน้ มปรับราคาเพิมสูงขึ นอย่างต่อเนือง
ดังนัน หากราคาเศษเหล็กยังคงมีความผันผวน และบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับต้ นทุน
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เศษเหล็กทีใช้ ในการผลิตและต้ นทุนเศษเหล็กทีคงค้ างอยู่ในสต็อก อาจทําให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบต่อความสามารถในการ
ทํากําไรของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม เพือลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าว โดยปกติ บริ ษัทมีนโยบายจัดเก็บเศษเหล็กประมาณ 1 - 2
เท่า ของความต้ องการใช้ ใ นการผลิตในแต่ละเดือน และจะสัง ซือ เศษเหล็กเพิมเมือได้ รับคํา สัง ซือ จากลูกค้ า (Matching
Order) ซึง จะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาขายได้ สอดคล้ องกับต้ นทุนขายของบริ ษัทและสภาวะตลาด ณ ขณะนันๆ

นอกจากนี  บริ ษัทยังได้ ดําเนินการติดตามการเปลียนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพือคาดการณ์ สถานการณ์ และ
แนวโน้ มของราคาและปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กทังในและต่

างประเทศ รวมทังอาศั
 ยประสบการณ์และสัมพันธภาพทีดี
กับผู้จัดหาเศษเหล็ก เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจปรั บแผนในการสัง ซือ วัตถุดิบ หรื อวางแผนการผลิตสินค้ า ให้ มีความ
เหมาะสมตามสถานการณ์
1.1.2 ความเสียงจากการจัดหาวัตถุดบิ และพึงพิงผู้จัดหาวัตถุดิบ
จากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัททีต้องใช้ เศษเหล็กเป็ นวัตถุดิบหลักประมาณร้ อยละ 74 – ร้ อยละ 83 ของ
ต้ นทุนการผลิต และบริ ษัทมีการซื อเศษเหล็กจากผู้จดั หาเศษเหล็ก 5 อันดับแรกในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 คิด
เป็ นสัดส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 70 และร้ อยละ 67 ของมูลค่าการซื อเศษเหล็กทังหมด

ตามลําดับ โดยมีมลู ค่าการสัง ซื อ
จากผู้จดั หาเศษเหล็กดังกล่าวแต่ละรายอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 8 - ร้ อยละ 20 ของมูลค่าการสัง ซื อเศษเหล็กทังหมด

จึงอาจทําให้
บริ ษัทมีความเสีย งในการจัดหาเศษเหล็ก หากความต้ องการใช้ เศษเหล็กมีปริ มาณมากกว่าปริ มาณเศษเหล็กทีมีอยู่ และหรื อ
ผู้จดั หาเศษเหล็กไม่สามารถจัดหาและส่งมอบเศษเหล็กให้ แก่บริ ษัทได้ ทนั ตามความต้ องการใช้ งานและบริ ษัทไม่สามารถ
จัดหาจากแหล่งอืนได้ ทนั ตามแผนการผลิต ซึง อาจจะส่งผลให้ บริ ษัทขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าในช่วงขณะหนึง และ
หรื ออาจทําให้ ราคาเศษเหล็กเพิมสูงมากจนทําให้ บริ ษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเมือเทียบกับการนําเข้ าเหล็กแท่ง
ยาวจากต่างประเทศ ด้ วยเหตุนี  ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ประเมินว่าบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากบริ ษัททีผลิต
เหล็กแท่งยาว และบริ ษัทผู้ผลิตเหล็กเส้ นทีมีเตาหลอมเศษเหล็กเพือผลิตเหล็กแท่งยาวเป็ นของตนเองมีจํานวนน้ อยราย ทํา
ให้ ปริ มาณเศษเหล็กในสภาวะปกติยงั มีจํานวนเพียงพอกับปริ มาณความต้ องการใช้ และตลอดระยะเวลาทีผา่ นมา (ซึง รวมถึง
ในช่วงสภาวะผิดปกติในปี 2551) บริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาในการจัดหาเศษเหล็ก นอกจากนี  บริ ษัทยังมีความสัมพันธ์ ทีดี
กับผู้จดั หาเศษเหล็กทุกราย โดยมีการจัดซื อเศษเหล็กอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานาน และไม่เคยค้ างชําระค่าเศษเหล็กมาก่อน
อีกทังมี
 การติดต่อซื อเศษเหล็กจากต่างประเทศเป็ นระยะๆ เพือสร้ างความสัมพันธ์ ทีดี และใช้ เป็ นแหล่งจัดหาวัตถุดิบสํารอง
ในกรณีทีปริ มาณเศษเหล็กในประเทศมีจํานวนไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ งาน กอปรกับบริ ษัทมีการติดตามสถานการณ์
และแนวโน้ มปริ มาณความต้ องการใช้ เศษเหล็กอย่างใกล้ ชิด รวมถึงมีนโยบายในการจัดเก็บเศษเหล็ก และมีการวางแผนการ
ผลิตทีชดั เจน ซึง บริ ษัทคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าวได้ ในระดับหนึง
1.2 ความเสียงด้ านการตลาดและการจัดจําหน่ าย
1.2.1 ความเสียงจากความผันผวนของราคาเหล็กแท่ งยาว
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท คือ เหล็กแท่งยาว ซึงจะถูกนําไปผลิตต่อด้ วยการรี ดเหล็กเป็ นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว
ได้ แก่ เหล็กเส้ นกลมและเหล็กข้ ออ้ อย โดยปกติอปุ สงค์และอุปทานของเหล็กแท่งยาวขึ นอยู่กบั อุตสาหกรรมการก่อสร้ าง ซึง
จะใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเป็ นวัสดุหลักในการดําเนินงาน ทังนี
  เหล็กแท่งยาวเป็ นสินค้ าประเภท Commodity ดังนัน ราคา
ส่วนที 2 หน้ า 3

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

เหล็ ก แท่ ง ยาวจึ ง มี ก ารเปลีย นแปลงไปตามความต้ อ งการบริ โ ภคและความสามารถในการผลิต ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยราคาขายเหล็กแท่งยาว ณ ตลาดนําเข้ า East Asia สามารถแสดงในแผนภาพได้ ดงั นี  :แผนภาพแสดงราคาขายเหล็กแท่ งยาว ณ ตลาดนําเข้ า East Asia เฉลียรายเดือนในปี 2547 – เดือน
มิถุนายน 2554

ทีมา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
จากแผนภาพดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าราคาขายเหล็กแท่งยาวมีความผันผวนมากตังแต่
 ในปี 2550 เป็ นต้ นมา
โดยมีแนวโน้ มปรับตัวเพิมสูงขึ นอย่างมากในช่วงครึงปี แรกของปี 2551 โดยเพิมขึ นจากราคาเฉลีย 695 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อตัน ในเดือนมกราคม 2551 เป็ นสูงสุดที 1,075 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันในเดือนมิถนุ ายน 2551 และได้ ปรับตัวลดลง
อย่างรวดเร็ วเหลือเพียง 376 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันในเดือนธันวาคม 2551 ทังนี
  เนืองมาจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน
ต่า งประเทศโดยเฉพาะปั ญหาเศรษฐกิ จถดถอยของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและปั ญหาวิกฤติของสถาบันการเงิ นในกลุ่ม
ประเทศยุโรป หลังจากนัน ในระหว่างปี 2552 จนถึงงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ราคาขายเหล็กแท่งยาวมีการผันผวนในทิศทาง
ทีปรับราคาเพิมสูงขึ น ตามภาวะการฟื น ตัวของเศรษฐกิจ โดยมีราคาเฉลีย ประมาณ 417 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันในเดือน
มกราคม 2552 เพิมขึ นเป็ น 668 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อตันในเดือนมิถนุ ายน 2554 ทังนี
  ความผันผวนของราคาดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว และมีนโยบายทีจะผลิตสินค้ าตามคําสัง ซื อของลูกค้ า ซึงจะทําให้ บริ ษัท
สามารถกําหนดราคาขายให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนขายของบริ ษัทและภาวะตลาด ณ ขณะนันๆ
 นอกจากนี  บริ ษัทได้ ดําเนินการ
ติดตามการเปลียนแปลงของราคาเหล็กแท่งยาวอย่างใกล้ ชิด โดยพิจารณาประกอบร่ วมกับข้ อมูลภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ข้ อมูลภาวะของธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้ าง และข้ อมูลทีได้ รับจากการสอบถามลูกค้ า เพือใช้ ในการประมาณการแนวโน้ ม
ความต้ องการใช้ ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ซึงจะมีผลต่อความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว ทังนี
 เพือนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ตัดสินใจวางแผนการผลิต จําหน่าย และการจัดเก็บเหล็กแท่งยาวคงคลังให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และความ
ต้ องการ เพือลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าวให้ น้อยลง
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1.2.2 ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ าน้ อยรายและกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่
หากพิจารณารายได้ จากการขายเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทในช่วงปี 2551 - 2552 จะพบว่า รายได้ จากการขายเหล็ก
แท่งยาวให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่จํานวน 5 รายแรก มียอดขายรวมกันคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 85 และร้ อยละ 93 ของรายได้ จาก
การขาย ตามลําดับ และได้ ปรับลดลงมาเหลือร้ อยละ 62 และร้ อยละ 69 ในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ
นอกจากนี  หากพิจารณารายได้ จากการขายเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทในช่วงปี 2552 จนถึงงวด 6 เดือนแรกปี 2554 พบว่า
บริ ษัทมีการพึง พิงกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่จํานวน 1 ราย ซึง มีการซื อเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทรวมกันเป็ นประมาณร้ อยละ 46 ร้ อย
ละ 31 และร้ อยละ 32 ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ ทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ าจํานวนน้ อยรายและ
ยังมีการพึงพิงลูกค้ ารายใหญ่ด้วย ซึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท หากลูกค้ ารายใหญ่มีการเปลียนแปลงนโยบาย
การซื อสินค้ าของบริ ษัท
อย่ า งไรก็ ต าม ที ผ่า นมา ลูก ค้ า รายใหญ่ ดัง กล่า วมี ก ารซื อ สิ น ค้ า กับ บริ ษั ท อย่า งต่ อ เนื อ ง ซึ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างบริ ษัทและลูกค้ ารายใหญ่ นอกจากนี  บริ ษัทยังมีนโยบายลดความเสีย งในส่วนนี  ด้ วยการขยายฐาน
ลูกค้ ารายใหม่ เพือเพิมสัดส่วนรายได้ ของลูกค้ ารายใหม่ให้ มากขึ น โดยจะพบว่า ในช่วงปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554
บริ ษัทมีจํานวนและรายชือลูกค้ าใหม่ๆ เพิมมากขึ น แม้ วา่ ลูกค้ าใหม่เหล่านันจะมี

มลู ค่าสัง ซื อไม่มากนักก็ตาม แต่ก็สามารถ
แสดงให้ เห็นแนวโน้ มได้ วา่ บริ ษัทมีการขยายฐานลูกค้ าเพิมขึ น นอกจากนี  บริ ษัทยังมีนโยบายเพิมช่องทางจําหน่ายด้ วยการ
ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดในประเทศภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554
บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายไปตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 31 และร้ อยละ 9 ของยอดขายรวมทังหมด

ตามลําดับ
ดังนัน ในระยะเวลาต่อไป หากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศเพิมมากขึ น สัดส่วนการกระจุกตัวของรายได้ จาก
ลูกค้ ารายใหญ่ก็จะลดลงตามไปด้ วย
1.2.3 ความเสียงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
อุตสาหกรรมเหล็กเป็ นอุตสาหกรรมประเภทหนึงทีสํา คัญต่อการพัฒนาประเทศ เนืองจากเป็ นวัตถุดิบทีสําคัญ
สําหรับการผลิตสินค้ าในหลายอุตสาหกรรมต่อเนือง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ างและพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น กอปรกับการผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้ าง
พื นฐานของรัฐบาลเป็ นอีกปั จจัยทีสําคัญทีช่วยผลักดันให้ ความต้ องการเหล็กในประเทศมีทิศทางทีเพิมสูงขึ น ซึงก่อให้ เกิด
ความจําเป็ นในการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กมากยิงขึ น
ปั จจุบนั บริ ษั ทคาดว่า มีผ้ ูประกอบการทีประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวจํา นวน 18 ราย มีกํา ลังการผลิตรวม
ประมาณ 6 ล้ านตันต่อปี (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 3.3.2 ภาวะการแข่งขัน) ในขณะทีผ่านมา ต้ องมีการ
นําเข้ าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอด โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ประเทศไทยมีความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว
7.78 ล้ านตัน และ 3.84 ล้ านต้ น ตามลําดับ และมีการนําเข้ าเหล็กแท่งยาว 3.80 ล้ านตัน และ 16.17 ล้ านต้ น ตามลําดับ ซึง
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 49 และร้ อยละ 42 ของปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว ตามลําดับ ด้ วยเหตุนี อาจเป็ น
ปั จจัยทีจงู ใจให้ มีคแู่ ข่งรายใหม่เข้ ามาในอุตสาหกรรมนี มากขึ น จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสีย งจากภาวะการแข่งขันทีเ พิมขึ น ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อัตรากําไร และส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัท และอาจทําให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทเปลียนสถานะ
กลายเป็ นคูแ่ ข่งในธุรกิจได้ เนืองจากกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่รายหนึงของบริ ษัท ซึงมีการซื อเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทรวมกันเป็ น
ประมาณร้ อยละ 46 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 32 ของรายได้ จากการขายในระหว่างปี 2552 จนถึงงวด 6 เดือนแรกปี 2554
ตามลําดับ มีแผนทีจะประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวเองเพือใช้ ในโรงรี ดของตนเองเป็ นหลัก ซึงปั จจุบนั อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

และติดตังเตาหลอม

โดยคาดว่าจะสามารถเริ มประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวได้ ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2554 เป็ นต้ น
ไป
อย่างไรก็ดี เนืองจากธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวต้ องใช้ ระยะเวลาและเงินลงทุนสูงในการก่อสร้ างเตาหลอม อีกทังต้
 อง
ใช้ เงินทุนหมุนเวียนสูงในการซื อวัตถุดิบและสํารองสินค้ าไว้ เพือขาย และต้ องใช้ ความเชียวชาญและประสบการณ์ ในการ
ดําเนินการผลิต และต้ องมีการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ ซึงเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ต้องนําไปพิจารณา
เพิมเติมหากต้ องการทีจะเข้ ามาลงทุนในธุรกิจนี  ด้ วยเหตุนี  จึงอาจถือเป็ นอุปสรรคในการเข้ าสู่ตลาด (Barrier to Entry)
นอกจากนี  จากการที บริ ษั ทมีโรงงานและเครื องจัก รทีมี ประสิทธิ ภ าพในการผลิตและมี ความรู้ ความสามารถ รวมทัง มี
ประสบการณ์ในการผลิตเหล็กแท่งยาว จะทําให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบผู้ประกอบการรายใหม่ทีต้องใช้ ระยะเวลาหนึงในการ
ทดลองผลิตจนกว่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพตามทีลกู ค้ าต้ องการ สําหรับกรณีลกู ค้ าของบริ ษัททีจะเริ มผลิต
เหล็กแท่งยาวเอง บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางด้ า นรายได้ บ้า ง อย่า งไรก็ ตาม เนืองจากคาดว่า ลูกค้ า คงต้ องใช้
ระยะเวลาหนึงในการทดลองผลิตและปรับแผนการผลิตเพือให้ สามารถผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพได้ ตามกําลังผลิตทีกําหนด
ดัง นัน บริ ษั ทจะพยายามรั กษาส่ว นแบ่ง ทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นเติบ โตตามสภาวะเศรษฐกิ จ และจะพยายามรั กษา
ความสัมพันธ์ ทีดีกบั กลุ่มลูกค้ ารายดังกล่าวเพือโอกาสในการทําธุรกิจร่ วมกันและรักษาสัดส่วนยอดขายต่อไป รวมทังจะ

พยายามขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ เพือลดผลกระทบดังกล่าว
1.3 ความเสียงด้ านการเงิน
1.3.1 ความเสียงจากการไม่ สามารถชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวแก่ สถาบันการเงิน
บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน 3 ฉบับกับสถาบันการเงินแห่งหนึง ในปี 2547 ปี 2550 และปี
2551 คิดเป็ นวงเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 597 ล้ านบาท ซึงกําหนดให้ เริ มชําระคืนเงินต้ นในเดือนมกราคม 2549 เดือนมีนาคม
2551 และเดือนมกราคม 2552 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 ได้ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศ และเกิดปั ญหา
ความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศ ซึง ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศ ทําให้ ราคาเหล็กในระหว่างปี 2551 – ปี
2552 มีความผันผวนอย่างมาก (โปรดดูแผนภาพแสดงความผันผวนของราคาขายเหล็กแท่งยาวในปั จจัยความเสียง ข้ อ
1.1.2 ความเสีย งจากความผันผวนของราคาเหล็กแท่งยาว) ซึง ในช่วง ณ ขณะนัน บริ ษัทเพิงเริ มเปิ ดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ใน
โรงงานเฟสที 2 จึงมีความจําเป็ นต้ องสํารองเงินเพือซื อวัตถุดิบไว้ รองรับแผนการผลิต ซึงส่งผลให้ บริ ษัทประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่อง และไม่สามารถจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา
เป็ นเหตุของการเกิดผิดนัดชําระหนี  ทําให้ สถาบันการเงินคิดดอกเบี ยสําหรับการปฏิบตั ิผิดเงือนไขตามสัญญาเป็ นจํานวน
13.9 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีหนังสือขอผ่อนผันต่อสถาบันการเงินดังกล่าว เพือขอขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืน
เงินต้ น (Grace Period) และขอยกเว้ นการคิดดอกเบี ยในการปฏิบตั ิผิดเงือนไขตามสัญญา ทังนี
  เมือวันที 29 มิถนุ ายน 2552
สถาบันการเงินได้ อนุมตั ิการขยายระยะเวลาการปลอดชําระคืนเงินต้ น เป็ นระยะเวลา 1 ปี เริ มตังแต่
 เดือนมีนาคม 2552 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยกําหนดให้ เริ มชําระตังแต่
 เดือนมีนาคม 2553 เป็ นต้ นไป รวมทังสถาบั

นการเงินจะงดเว้ นการเรี ยก
เก็บดอกเบี ยผิดนัดทังจํ
 านวนจากบริ ษัท หากบริ ษัทสามารถชําระหนี ระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงินแล้ วเสร็ จทังจํ
 านวนตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
เนืองจากบริ ษัทมีภาระหน้ าทีต้องชําระคืนเงินต้ นให้ แก่สถาบันการเงินโดยชําระงวดสุดท้ ายในเดือนธันวาคม ปี
2558 ซึง ในช่วงระยะเวลาก่อนทีจะถึงกําหนดชําระงวดสุดท้ ายดังกล่าว อาจเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีจะส่งผลกระทบทําให้ บริ ษัท
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ไม่สามารถชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาวให้ แก่สถาบันการเงินได้ ตามจํานวนและระยะเวลาทีกําหนด ซึงจะเป็ นเหตุให้ เกิด
เหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี  ทําให้ บริ ษัทต้ องถูกปรับด้ วยดอกเบี ยผิดนัดในอัตราสูงสุด ณ ขณะนัน และทําให้ บริ ษัทไม่ได้ รับการ
ผ่อนปรนดอกเบี ยผิดนัดจํานวน 13.9 ล้ านบาททีเกิดขึ นในปี 2552 ซึง จะกระทบต่อผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิของบริ ษัท
ทังนี
  บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย งดังกล่าว และมีความมุง่ มัน ทีจะชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาวและดอกเบี ยให้ แก่
สถาบันการเงินตามจํานวนและระยะเวลาทีกําหนด โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถชําระคืนหนี เงินต้ นระยะยาวและดอกเบี ย
ได้ ตรงตามระยะเวลาทีกํา หนด นอกจากนี  ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนและเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ เอ็มเอไอ บริ ษั ทจะได้ รับเงิ นจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนดัง กล่า ว รวมทัง มีช่องทางระดมทุนในตลาดทุน ที
หลากหลายขึ น ซึง บริ ษัทสามารถใช้ เป็ นเครื องมือทางการเงินในการช่วยลดผลกระทบด้ านสภาพคล่องของบริ ษัท ในกรณีที
เกิดเหตุการณ์ทีผิดปกติในอนาคตได้
1.3.2 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทมีการสัง ซื อวัตถุดบิ ได้ แก่ เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหล่จากต่างประเทศ เพือใช้ ในการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท จํานวน 3.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 1.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554
ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 4 และร้ อยละ 2 ของมูลค่า การจัดซือ ทัง หมดในช่ว งระยะเวลาดัง กล่า ว รวมทัง มีการส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศเป็ นจํานวน 37.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 8.01 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ
31 และร้ อยละ 9 ของรายได้ รวม ตามลําดับ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน และมีการสัง ซื อเครื องจักรจากต่างประเทศ
จํานวน 3.68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย นของการทําธุรกรรมดังกล่าว
ทังนี
  บริ ษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึ นจากการสัง ซื อ
วัตถุดิบและ/หรื อการขายสินค้ าไปต่างประเทศดังกล่าว โดยการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward
Contract) กับสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทังบริ
 ษัทได้ รับวงเงินสําหรับการป้องกันความเสียงดังกล่าวเป็ นจํานวน 29.30
ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจากสถาบันการเงินแห่งหนึง โดยบริ ษัทจะดําเนินการติดตามสถานการณ์เงินตราต่างประเทศอย่าง
ใกล้ ชิ ด เพื อ หาช่ว งเวลาที ค่า เงิ นตราต่า งประเทศเอื อ ประโยชน์ สูง สุด ต่อ บริ ษั ท สํา หรั บ การทํ า สัญ ญาซื อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าเพือเป็ นการป้องกันความเสีย งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือน
แรกปี 2554 บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าสําหรับการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศเป็ นจํานวน
รวม 32.97 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 16.48 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ
วันที 30 มิถนุ ายน 2554 มีสญ
ั ญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคงค้ างเป็ นจํานวน 0.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ
14.40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ และมีหนี สินทีไม่ได้ ทําสัญญาเพือป้องการความเสีย งจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย นเท่ากับ 0.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.09 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีบริ ษัททําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบทางบัญชี
จากอัตราแลกเปลีย นอันเนืองมาจากการทีรายการซื อและชําระค่าวัตถุดิบ และรายการขายและรับชําระเงิน ไม่ได้ เกิดขึ นใน
งวดบัญชีเดียวกันกับวันทีบนั ทึกบัญชีและ/หรื อวันทีชําระหรื อได้ รับเงิน ทําให้ ณ วันปิ ดงวดบัญชี จะต้ องบันทึกค่าวัตถุดิบ
และรายได้ จากการขายตามอัตราแลกเปลีย น ณ วันปิ ดงวดนันๆ
 อันอาจทําให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ระหว่างอัตราแลกเปลียนทีบนั ทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลียนจ่า ยให้ แก่คู่ค้า โดยในปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554
บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลีย นสุทธิเท่ากับ 13 ล้ านบาท และ 3 บาท ตามลําดับ
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

1.4 ความเสียงสําหรับผู้ลงทุน
1.4.1 ความเสียงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท ีมอี ิทธิพลต่ อการดําเนินงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง นี  บริ ษัทจะมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุม่ ครอบครัวจิรธรรม
ศิริ ถือหุ้นรวมกันจํานวน 507,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63.38 ของทุนชําระแล้ ว 800 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียด
เพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 8 โครงสร้ างเงินทุน) ดังนัน หากกลุม่ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้ สามารถ
ควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด

ไม่วา่ จะเป็ นเรื องการแต่งตังกรรมการ

หรื อการขอมติในเรื องอืนทีต้องใช้ เสียงส่วน
ใหญ่ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื องทีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผู้
ถือหุ้น ดังนัน ผู้ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้ เพียงพอเพือตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื องทีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่เสนอได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว จึงได้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบจํ

านวน 4 ท่าน ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
จํานวนกรรมการทังหมดของบริ

ษัท ซึง จะทําหน้ าทีเป็ นกรรมการอิสระเพือช่วยถ่วงดุลในการบริ หารจัดการของบริ ษัทในระดับ
หนึง ทังนี
  กรรมการตรวจสอบเป็ นบุคคลทีมีความเป็ นอิสระ มีวฒ
ุ ิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทังมี
 ความรู้ ความสามารถทีจะ
คุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี  ในการตัดสินใจกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดๆ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายใน
การดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก นอกจากนี  หากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการกับ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนการอนุ

มตั ิการทํารายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์ทีประกาศไว้
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
1.4.2 ความเสียงจากการทีบริษัทอยู่ระหว่ างการปฏิบตั ิตามเงือนไขของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
บริ ษัทมีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง นี  ก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกียวกับการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึงบริ ษัทได้ ยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยืนคํา ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
พิจารณารับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมือวันที 5 กันยายน 2554 และบริ ษัท ทริ ปเปิ ล เอ พลัส แอดไว
เซอรี จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริ ษัทในเบื องต้ นแล้ วเห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที
จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึงบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ ว
นอกจากนี  ในสัญญาเงิ นกู้ของบริ ษั ทได้ กํา หนดเงื อนไขห้ า มบริ ษั ทจ่า ยเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสํา หรั บผลการ
ดําเนินงานตังแต่
 ปี 2550 เป็ นต้ นไป เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เมือวันที
14 กรกฎาคม 2554 สถาบันการเงินได้ มีหนังสือแจ้ งผ่อนผันเงือนไขให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ภายหลังจากทีบริ ษัท
ได้ รับอนุมตั ิให้ นําหุ้นเข้ าจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนืองจากหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายในครัง นี ยังคงมีความไม่แน่นอนทีจะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย งเกียวกับสภาพคล่องในการซื อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาด
รอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญตามราคาทีคาดไว้ และ/หรื ออาจไม่ได้ รับผลตอบแทนในรู ปของเงิน
ปั นผล หากหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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