บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

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 96
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
อธิบายผลกระทบจากความผันผวนของราคาเศษเหล็กเพิมเติม
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย งดังกล่าวและ อย่างไรก็ตาม เพือลดผลกระทบจากความเสีย งดังกล่าว บริ ษัทจึงไม่มี
นโยบายทีจะกักตุนเศษเหล็กเพือเก็งกําไร ทังนี
  โดยปกติ บริ ษัทมีนโยบายจัดเก็บเศษเหล็กประมาณ 1 - 2 เท่าของความ
ต้ อ งการใช้ ใ นการผลิตในแต่ล ะเดื อน รวมทัง บริ ษั ทมี นโยบายและจะสัง ซือ เศษเหล็ก เพิ มเมือ ได้ รับ คํ า สัง ซื อ จากลูก ค้ า
(Matching Order) ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถกําหนดราคาขายให้ ได้ สอดคล้ องกับต้ นทุนขายของบริ ษัทและสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนันๆ
 ได้ ในระดับหนึง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริ ษัทไม่สามารถทีจะสัง ซื อเศษเหล็ก ให้ สอดคล้ องกับคํา
สัง ซื อของลูกค้ าได้ ทงหมด
ั
แม้ วา่ โดยรวมราคาเศษเหล็ก และราคาขายจะมีแนวโน้ มเปลีย นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แต่เมือ
พิจารณาราคาเศษเหล็กในช่วงทีผ่านมา จะพบว่า ราคาเศษเหล็กมีการเคลือนไหวและเปลียนแปลงช้ ากว่าราคาขายเหล็ก
แท่งยาว ทํา ให้ นโยบายการจัดเก็บเศษเหล็กไว้ บางส่วนและการ Matching Order ไม่สามารถลดความเสียงได้ ทงหมด
ั
โดยเฉพาะในกรณีทีราคาขายเหล็กแท่งยาวมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ ว เช่น ในปี 2552 ราคาขายเหล็กแท่งยาวมีราคาลดลง
อย่างรวดเร็ ว แต่บริ ษัทมีเศษเหล็กในราคาทีสงู กว่าราคาขายตามราคาตลาด ณ ขณะนัน ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลประกอบการ
ขาดทุนในปี ดังกล่าว ด้ วยเหตุนี  นอกจากนี  บริ ษัทยังจึงได้ ดําเนินการติดตามการเปลียนแปลงของราคาเหล็กแท่งยาวและ
ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ ชิด เพือคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้ มของราคาและปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาวทังใน

และต่างประเทศ โดยจะพยายามจัดเก็บเศษเหล็กให้ น้อยทีสดุ เมือพบว่าราคาขายของเหล็กแท่งยาวมีทิศทางแนวโน้ มปรับตัว
ลดลง รวมทังอาศั
 ยประสบการณ์และสัมพันธภาพทีดีกบั ผู้จดั หาเศษเหล็ก เพือใช้ ประกอบการตัดสินใจปรับแผนในการสัง ซื อ
วัตถุดิบ หรื อวางแผนการผลิตสินค้ า ให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
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 96 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
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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
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
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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
เปิ ดเผยชือลูกค้ ารายใหญ่, สัดส่วนทีพงึ พิงลูกค้ ารายใหญ่ และผลกระทบต่อความเสีย งเพิมเติม
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 639 ในปี 2553 และงวด 96 เดือนแรกปี 2554
ตามลําดับนอกจากนี  หากพิจารณารายได้ จากการขายเหล็กแท่งยาวของบริ ษัทในช่วงปี 2552 จนถึงงวด 96 เดือนแรกปี
2554 พบว่า บริ ษัทมีการพึงพิงกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่จํานวน 1 ราย คือ บริ ษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรี ส์ จํากัด (มหาชน) ซึงมี
การซื อเหล็กแท่งยาวของบริ ษั ทรวมกันเป็ นประมาณร้ อยละ 46 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 2732 ของรายได้ จากการขาย
ตามลําดับ ทังนี
  เมือพิจารณามูลค่าของผู้จดั จําหน่ายรายอืน ทีประสงค์ให้ บริ ษัทนําส่งสินค้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ารายข้ างต้ นแล้ ว
(พิจารณาจากใบส่งสินค้ า) จะพบว่า มียอดขายรวมกัน อีกประมาณร้ อยละ 7 และร้ อยละ 22 ของรายได้ จากการขายในปี
2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ ซึงเมือพิจารณาจากยอดขายให้ แก่ลกู ค้ ารายดังกล่าวจากการขายทางตรง
และการขายทางอ้ อมผ่านผู้จดั จําหน่าย จะพบว่ามียอดขายรวมกันเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 37 และร้ อยละ 49 ของ
รายได้ จากการขายในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ อีกทังลู
 กค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวมีแผนทีจะผลิตเหล็ก
แท่งยาวเอง ซึง คาดว่าจะเริ มดําเนินการได้ ในช่วงปลายปี 2554 (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 1.2.3 ความเสียง
จากการแข่งขันและคูแ่ ข่งรายใหม่) ทําให้ บริ ษัทมีความเสีย งจากการพึง พิงลูกค้ าจํานวนน้ อยรายและยังมีการพึง พิงลูกค้ าราย
ใหญ่ด้วย ซึง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท ทังนี
  หากลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวมีการเปลีย นแปลงนโยบายการซื อสินค้ า
ของบริ ษัท ซึงทําให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียรายได้ จากลูกค้ าดังกล่าวไปจะมีผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทในจํ านวนเดียวกัน
นอกจากนี  กลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวได้ สงั ซื อสินค้ าทางตรงและทางอ้ อมประมาณ 83,006 ตัน และ 106,176 ตัน ในปี 2553 และ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2554 ตามลําดับ และในกรณีทีไม่นําปริ มาณการสัง ซื อของกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าวมารวมคํานวณ บริ ษัท
จะมีปริ มาณขายคงเหลือประมาณ 141,251 ตัน และ 109,535 ตัน ในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 ตามลําดับ
ซึง จะทําให้ ปริ มาณขายของบริ ษัทมีจํานวนตํากว่าจุดคุ้มทุนของบริ ษัท เนืองจาก ในการคํานวณจุดคุ้มทุนของบริ ษัท โดยใช้
ข้ อมูลประมาณการ ซึง อ้ างอิงจากฐานข้ อมูลในปี 2553 จะพบว่า ในกรณีทีสว่ นต่างราคาขายของเหล็กแท่งยาวและราคาซื อ
เศษเหล็กอยู่ในภาวะปกติ จุดคุ้มทุนต่อปี ของบริ ษัทควรจะอยู่ทีประมาณ 144,000 - 328,000 ตัน ดังนัน หากบริ ษัทไม่มี
ลูกค้ ารายดังกล่าว และไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่มาทดแทนได้ อาจมีผลต่อความอยูร่ อดของธุรกิจบริ ษัทในระยะยาว โดย
จะส่งผลกระทบทําให้ รายได้ ของบริ ษัทในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ลดลงประมาณ 1,442 ล้ านบาท และ 2,086
ล้ านบาท ตามลําดับและหากนําข้ อมูลกําไรขันต้
 นเฉลียคือประมาณร้ อยละ 8 ของรายได้ จากการขายสินค้ าในประเทศของ
บริ ษัทในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 มาคํานวณผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ ารายดังกล่าว (อย่างไรก็ตาม อัตรา
กําไรขันต้
 นของลูกค้ ารายดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากอัตรากําไรขันต้
 นเฉลียข้ างต้ น ขึ นอยู่กบั การเจรจาตกลงกัน แต่ไม่
สามารถเปิ ดเผยได้ เนืองจากเป็ นความลับทางธุรกิจ) จะส่งผลต่อกําไรขันต้
 นของบริ ษัทในปี 2553 ทีมีจํานวน 241 ล้ านบาท
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ลดลงจํานวน 118 ล้ านบาท และกําไรขันต้
 นของบริ ษัทในงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ทีมีจํานวน 331 ล้ านบาท ลดลงจํานวน
165 ล้ านบาท
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
ความสัมพันธ์ ทีดีระหว่างบริ ษัทและลูกค้ ารายใหญ่ อีกทังจากการสอบถามและติ

ดตามข่าวสารทีเปิ ดเผยใน website ของ
ลูกค้ า (http://www.millconsteel.com/th/company/green_mill_project) พบว่า ลูกค้ ารายใหญ่ดังกล่าวมีแผนทีจะผลิต
เหล็กแท่งยาวทีมีเนื อเหล็กทีมีคณ
ุ ภาพพิเศษ โดยมีความบริ สทุ ธิfและมีเนื อเรี ยบกว่าเนื อเหล็กทีผลิตโดยเทคโนโลยีทวั ไป ซึง
เป็ นทีต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนืองทีใช้ เหล็กคุณภาพสูงเป็ นวัตถุดิบในการผลิต อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้
เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้ านบาท ดังนัน บริ ษัทจึงมีความเห็นว่า เหล็กแท่งยาวทีจะผลิตโดยลูกค้ ารายดังกล่าวจะมีคณ
ุ ภาพและ
ลักษณะการใช้ งานทีแตกต่างจากเหล็กแท่งยาวของบริ ษัท เนืองจากเหล็กแท่งยาวทีผลิตโดยบริ ษัทเป็ นเหล็กแท่งยาวประเภท
Commercial Grade ซึงเหมาะสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง และคาดว่า ลูกค้ าดังกล่าวจะยังคงต้ องการซื อเหล็กแท่ง
ยาวของบริ ษัทเพือนําไปใช้ ผลิตเป็ นเหล็กเส้ นกลมและเหล็กข้ ออ้ อยสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ างต่อไป แต่อาจเป็ น
จํานวนในสัดส่ว นทีลดลง จึงอาจทําให้ รายได้ ของบริ ษัททีมาจากการขายสินค้ า ให้ แก่ลกู ค้ าดังกล่าวได้ รับผลกระทบบ้ าง
นอกจากนี  บริ ษัทยังมีนโยบายลดความเสีย งในส่วนนี  ด้ วยการขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ เพือเพิมสัดส่วนรายได้ ของลูกค้ าราย
ใหม่ให้ มากขึ น โดยจะพบว่า ในช่วงปี 2553 และงวด 6 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีจํานวนและรายชือลูกค้ าใหม่ๆ เพิมมากขึ น
แม้ ว่าลูกค้ าใหม่เหล่านันจะมี

มลู ค่าสัง ซื อไม่มากนักก็ตาม แต่ก็สามารถแสดงให้ เห็นแนวโน้ มได้ ว่าบริ ษัทมีการขยายฐาน
ลูกค้ าเพิมขึ น นอกจากนี  บริ ษัทยังรวมทังมี
 นโยบายเพิมช่องทางจําหน่ายด้ วยการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดใน
ประเทศภูมิภาคอาเซียน เป็ นต้ น โดยกําหนดนโยบายขายในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนร้ อยละ 70 และร้ อยละ 30
ตามลําดับ ทังนี
  ในปี 2553 และงวด 96 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายไปตลาดต่างประเทศคิดเป็ นร้ อย
ละ 31 และร้ อยละ 69 ของยอดขายรวมทังหมด

ตามลําดับ โดยในปี 2553 มียอดขายในต่างประเทศเป็ นไปตามนโยบายที
กําหนด แต่ยอดขายในตลาดต่างประเทศในงวด 9 เดือนแรกปี 2554 มีสดั ส่วนตํากว่านโยบายทีกําหนด เนืองจากภาวะความ
ต้ องการซื อเหล็กภายในประเทศเพิมขึ น อีกทังราคาขายในประเทศและสั

ดส่วนกําไรขันต้
 นจากการขายในประเทศมีราคาและ
สัดส่ว นทีดีกว่า การขายในตลาดต่า งประเทศ บริ ษั ทจึงมุ่งขายในประเทศเป็ นหลักในช่ว งระยะเวลาดัง กล่า ว ดัง นัน ใน
ระยะเวลาต่อไป หากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศเพิมมากขึ น สัดส่วนการกระจุกตัวของรายได้ จากลูกค้ าราย
ใหญ่ก็จะลดลงตามไปด้ วย
1.2.3 ความเสียงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่

เปิ ดเผยข้ อมูลอุปสงค์และอุปทานของเหล็กแท่งยาว และสัดส่วน
การซื อผ่านตัวแทนจําหน่ายของลูกค้ ารายใหญ่เพิมเติม

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 96 เดือนแรกปี 2554 มีการผลิตรวมทังสิ
 น 4.15 ล้ านตัน และ
3.42 ล้ านตัน ตามลําดับ ในขณะทีประเทศไทยมีความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว 7.78 ล้ านตัน และ 5.453.84 ล้ านต้ น
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ตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 3.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม – ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ)
ทําให้ ต้องพึงพิงการนําเข้ าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอด และมีการนําเข้ าเหล็กแท่งยาว 3.80 ล้ า นตัน และ 16.17 ล้ านต้ น
ตามลําดับ ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 49 และร้ อยละ 42 ของปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว ตามลําดับ ด้ วย
เหตุนี อาจเป็ นปั จจัยทีจูงใจให้ มีคู่แข่งรายใหม่เข้ ามาในอุตสาหกรรมนี มากขึ น จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากภาวะการ
แข่งขันทีเพิมขึ น ซึง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อัตรากําไร และส่วนแบ่งการตลาดของบริ ษัท และอาจทําให้ ลกู ค้ าของบริ ษัท
เปลียนสถานะกลายเป็ นคู่แข่งในธุรกิจได้ เนืองจากกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่รายหนึงของบริ ษัท ซึงมีการซื อเหล็กแท่งยาวของ
บริ ษัทรวมกันเป็ นประมาณร้ อยละ 46 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 2732 ของรายได้ จากการขายในระหว่างปี 2552 จนถึงงวด 96
เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ และมีการซื อผ่านผู้จดั จําหน่ายอีกประมาณร้ อยละ 7 และร้ อยละ 22 ในปี 2553 และงวด 9
เดือนปี 2554 ตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 1.2.2 ความเสีย งจากการพึง พิงลูกค้ าน้ อยรายและกลุม่
ลูกค้ ารายใหญ่) มีแผนทีจะประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวเองเพือใช้ ในโรงรี ดของตนเองเป็ นหลัก ซึงปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ก่อสร้ างและติดตังเตาหลอม

โดยคาดว่าจะสามารถเริ มประกอบธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาวได้ ภายในไตรมาสที 4 ของปี 2554
เป็ นต้ นไป
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 กอปรกับความต้ องการใช้ เหล็กขันปลาย

ได้ แก่ เหล็กทรงยาว เหล็กทรงแบน เหล็กรู ปพรรณ และเหล็กหล่อ ซึงต้ องใช้ เหล็กแท่งยาวเป็ นวัตถุดิบหลัก มีอตั ราเติบโต
อย่างมาก โดยมีความต้ องการใช้ เพิมขึ นจาก 10.76 ล้ านตันในปี 2552 เป็ น 14.01 ล้ านตัน และ 11.20 ล้ านตันในปี 2553
และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ ด้ วยเหตุนี  ทําให้ ทีผ่านมา ประเทศไทยต้ องมีการนําเข้ าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอด
โดยในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ประเทศไทยมีการนําเข้ าเหล็กแท่งยาว 3.80 ล้ านตัน และ 2.44 ล้ านตัน
ตามลําดับ ซึง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 49 และร้ อยละ 45 ของปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กแท่งยาว ตามลําดับ จึง
ทําให้ บริ ษัทมัน ใจว่า บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยความเสีย งจากการแข่งขันไม่มากนัก
สําหรับกรณีลกู ค้ าของบริ ษัททีจะเริ มผลิตเหล็กแท่งยาวเอง บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางด้ านรายได้ บ้าง
อย่างไรก็ตาม เนืองจากคาดว่าลูกค้ าคงต้ องใช้ ระยะเวลาหนึงในการทดลองผลิตและปรับแผนการผลิตเพือให้ สามารถผลิต
สินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพได้ ตามกําลังผลิตทีกําหนด อีกทังสิ
 นค้ าทีลกู ค้ าจะผลิตมีคณ
ุ สมบัติและลักษณะการใช้ งานทีแตกต่างจาก
สินค้ าของบริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 1.2.2 ความเสียงจากการพึงพิงลูกค้ าน้ อยรายและกลุม่ ลูกค้ า
รายใหญ่) ดังนัน บริ ษัทจะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ และจะพยายาม
รักษาความสัมพันธ์ทีดีกบั กลุม่ ลูกค้ ารายดังกล่าวเพือโอกาสในการทําธุรกิจร่ วมกันและรักษาสัดส่วนยอดขายต่อไป รวมทัง
จะพยายามขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ เพือลดผลกระทบดังกล่าว
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เปิ ดเผยความเสีย งจากผลกระทบจากการ
เปลีย นแปลงนโยบายของภาครัฐเพิมเติม
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเป็ นอุตสาหกรรมเพือทดแทนการนําเข้ าเป็ นหลัก โดยเริ มจากการพัฒนาเพือตอบสนอง
ความต้ อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก ขัน ปลายภายในประเทศ ซึ ง เป็ นวัต ถุดิ บ ขัน พื น ฐานของอุต สาหกรรมต่ อ เนื อ งต่ า งๆ
อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยจึงมีความสัมพันธ์อย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนัน ภาครัฐจึง
เล็งเห็นความสําคัญและมีมาตรการเกียวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ดังนี  :1.2.4 ความเสียงจากผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ

1) เขตการค้ าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรื อ AFTA)
สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ หรื ออาเซี ยน (ASEAN) มีข้ อตกลงว่า ด้ ว ยการลดอัตราภาษี
ศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก (Common Effective Preferential Tariff Scheme: CEPT) โดยกําหนดให้ ประเทศสมาชิก
เดิม 6 ประเทศ ซึง ประกอบด้ วย ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย ลดภาษี นําเข้ าในบัญชีรายการลดภาษี ภายใต้ CEPT ให้
เหลืออัตราร้ อยละ 0 ภายในปี 2553 และประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ซึงได้ แก่ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
กําหนดให้ ลดภาษี นําเข้ าในบัญชีรายการลดภาษี ภายใต้ CEPT เหลือร้ อยละ 0 ภายในปี 2558 (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม
ในส่วนที 2 ข้ อ 3.4 มาตรการภาครัฐทีเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย)
รายการสินค้ า ทีไ ด้ รับ สิทธิ CEPT ครอบคลุม สินค้ า ทุก รายการรวมทัง สิ น 105,123 รายการ รวมถึ ง เหล็ก และ
เหล็กกล้ า ซึง เข้ าข่ายหลักเกณฑ์กระบวนการผลิตทีผา่ นการแปรสภาพอย่างเพียงพอในประเทศ โดยสินค้ าประเภทเหล็กแท่ง
ยาว เหล็กเส้ น และเหล็กข้ ออ้ อยต้ องลดอัตราภาษี ศลุ กากรอยูท่ ีอตั ราร้ อยละ 0 ภายในปี 2553 ทังนี
  ปั จจุบนั ประเทศไทยเก็บ
ภาษี ศุลกากรกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในอัตราร้ อยละ 2 – 5 ขึ นอยู่กบั ประเภทและขนาดของสินค้ า จึงมีแนวโน้ มทีราคา
นําเข้ าเหล็กเส้ นจะถูกลงในอนาคต ในขณะทีผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว ซึงเป็ นสินค้ าทีผลิตโดยบริ ษัท สามารถนําเข้ าโดยเสรี
โดยไม่ต้องเสียภาษี นําเข้ าเนืองจากประเทศไทยผลิตได้ ไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ อย่างไรก็ดี เนืองจากการนําเข้ าเหล็ก
แท่งยาวจากต่างประเทศยังมีข้อจํากัดด้ านระยะเวลา ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ และปริ มาณสัง ซื อขันตํ
 า ซึงเป็ นผลทําให้
ผู้ประกอบการยังคงนิยมใช้ เหล็กแท่งยาวทีผลิตในประเทศมากกว่า ด้ วยเหตุนี  บริ ษัทจึงคาดว่านโยบายในส่วนนี จะไม่สง่ ผล
กระทบทางลบต่อบริ ษัท แต่ในทางกลับกัน บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับผลกระทบทางบวกจากนโยบายนี  เนืองจากเป็ นนโยบายที
ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศในการส่งออกเหล็กแท่งยาวไปยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เนืองจากประเทศทีเคยมีการเก็บภาษี นําเข้ าเหล็กแท่งยาว เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะต้ องยกเลิกกําแพงภาษี ภายในระยะเวลาทีกําหนด
อย่างไรก็ดี หากมีการยกเลิกนโยบายนี ในอนาคตไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริ ษัทก็คาดว่าจะได้ รับผลกระทบไม่
มากนัก เนืองจาก ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กแท่งยาวให้ คลอบคลุมกับความ
ต้ องการใช้ ในประเทศ ทําให้ ต้องมีการนําเข้ าเหล็กแท่งยาวมาโดยตลอด และเมือพิจารณาค่าขนส่งสําหรับสินค้ าดังกล่าวแล้ ว
จะพบว่า มีคา่ ใช้ จ่ายในการขนส่งสูงมาก และต้ องใช้ ระยะเวลาในการขนส่งเป็ นระยะเวลานานกว่าการสัง ซื อในประเทศ
2) นโยบายส่งเสริ มการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขันกลาง

คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (Board of Investment: BOI) ได้ ประกาศแนวทางส่งเสริ มการลงทุนกิจการผลิต
เหล็ก เพือเป็ นการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่อตุ สาหกรรมต่อเนือง
และส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเหล็กของภูมิภาค โดย BOI ได้ กําหนดให้ กิจการผลิตเหล็กขัน
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กลางได้ รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที 1/2543 ลงวันที 1 สิงหาคม 2543
ทังนี
  โรงงานของบริ ษัทตังอยู
 ใ่ นจังหวัดปราจีนบุรี ซึง เป็ นเขตการส่งเสริ มการลงทุนเขต 3 ทําให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิและประโยชน์
ทีสาํ คัญ เช่น ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิทีได้
จากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุค คล และได้ รั บอนุญ าตให้ หัก ค่า ขนส่ง ค่า ไฟฟ้ า และค่า นํ า ประปาเป็ นจํ า นวน 2 เท่า ของจํ า นวนเงิ น ที จ่ า ยจริ ง เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี  หากในอนาคต ภาครัฐได้ ยกเลิกหรื อเปลีย นแปลงการให้ สทิ ธิประโยชน์ดงั กล่าว และ/หรื อ
ระยะเวลาของการได้ รับ สิท ธิ ประโยชน์ ดังกล่า วได้ สิน สุด หรื อครบกํ า หนดไป อาจมี ผลกระทบต่อ ผลประกอบการและ
ความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัท
ทังนี
  บริ ษัทมัน ใจว่า ภาครัฐคงไม่มีการเปลียนแปลงและ/หรื อยกเว้ นสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว เพราะจะกระทบต่อ
ความเชือมัน ของการลงทุนในทุกธุรกิจทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการครบ
กําหนดของระยะเวลาส่งเสริ ม และ/หรื อการครบกําหนดวงเงินทีได้ รับการส่งเสริ ม กล่าวคือ โรงงานเฟสที 1 และโรงงานเฟสที
2 ของบริ ษัท ได้ รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนดังกล่าวตังแต่
 เดือนธันวาคม 2548 และเดือนกรกฎาคม 2551
ตามลําดับ ซึง การได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจะสิ นสุดเมือครบกําหนด 8 ปี นับจากระยะเวลาทีเริ มได้ รับ
สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว อีกทังบริ
 ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นจํานวนไม่เกินเงินลงทุน 644 ล้ านบาท และ 410
ล้ านบาท สําหรับโรงงานเฟสที 1 และโรงงานเฟสที 2 ตามลําดับ ดังนัน หากในช่วงระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ ม บริ ษัทมี
กําไรสุทธิเกินวงเงินทีกําหนดข้ างต้ น จะทําให้ สทิ ธิประโยชน์ในส่วนนี สิ นสุดลงก่อนระยะเวลาทีกําหนด
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนมีมติอนุมตั ิการส่งเสริ มการลงทุนให้ แก่บริ ษัททีได้ รับการส่งเสริ มการ
ลงทุนให้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาทีได้ รับสิทธิประโยชน์จาก BOI โดยเปลียนจากการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลแบบจํากัดวงเงินการลงทุน เป็ นแบบไม่จํากัดวงเงินการลงทุน โดยกําหนดให้ ผ้ ขู อรับสิทธิประโยชน์
ต้ องยืนคําขอต่อ BOI ตามมาตรการนี ภายในวันที 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยเหตุนี  หากบริ ษัทสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดําเนินการตามที BOI กําหนด จะทําให้ บริ ษัทสามารถได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่จํากัด
จํานวนเงินลงทุนดังกล่าว ดังนัน หากบริ ษัทมีกําไรสุทธิ ในช่วงทีได้ รับสิทธิ ประโยชน์เป็ นจํานวนเกินกว่าเงินลงทุนดังกล่าว
บริ ษัทจะยังคงได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทังจํ
 านวน ซึง จะส่งผลดีตอ่ ผลประกอบการของบริ ษัท
1.3 ความเสียงด้ านการเงิน
เปิ ดเผยความเสีย งทางด้ านสภาพคล่องเพิมเติม
1.3.1 ความเสียงทางด้ านสภาพคล่ อง
ในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้ อยกว่าหนี สินหมุนเวียนจํานวนมาก ทําให้ มี
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.65 เท่า และ 0.63 เท่า ตามลําดับ โดยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สันอยู
 ถ่ ึง 1,440 ล้ านบาท และ 1,200 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 52 และร้ อยละ 47 ของหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามลําดับ ซึง สามารถแบ่งตามประเภทและวันครบกําหนดชําระคืนได้ ดงั นี 
หน่วย: ล้ านบาท
ประเภท
วงเงิน
ยอดคงค้ าง
ครบกําหนดชําระคืน
การหมุนเวียน
ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 30 ก.ย. 54 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 30 ก.ย. 54
(Revolving)
เงินเบิกเกินบัญชี
31
0.01
12.08
เงินกู้ยืมระยะสัน
1,470
1,440.36
1,187.79
ม.ค.-มิ.ย. 54 ต.ค.54-มี.ค. 55 ทุกๆ 3 - 6 เดือน
รวม
1,501
1,440.37
1,199.87
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ทังนี
  เนืองจากธุรกิจของบริ ษัทจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากในการประกอบธุรกิจ แต่ผลประกอบการในระหว่าง
ปี 2551-2553 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ทําให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานและการลงทุนเพิมเติม
โดยทีผ่านมา บริ ษัทใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสันเป็
 นหลักเพือใช้ ในการสัง ซื อวัตถุดิบและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทัว ไป รวมทังตั
 งแต่
 ในเดือนสิงหาคม ปี 2551 จนถึงปี 2553 บริ ษัทมีการนําเงินกู้ยืมระยะสันไปใช้

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
บางส่วน เช่น เครื องดูดฝุ่ น (Bag Filter) เครื องกรองมลภาวะทางไฟฟ้ า (Harmonic Filter) เครน เตาหลอมชุดที 5 บ้ านพัก
คนงาน และอาคารเก็บสินค้ า เป็ นต้ น ซึงคิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 531 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน
น้ อยกว่าหนี สินหมุนเวียนมาโดยตลอด โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัทมีจํานวนเท่ากับ 1,196 ล้ านบาท และ 957 ล้ าน
บาท ในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการทีปรับดีขึ นในงวด 9 เดือนปี
2554 มีผลทําให้ สว่ นต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี สินระยะยาวทีครบกําหนดชําระภายใน
1 ปี ) ลดลงจาก 531 ล้ านบาท เหลือประมาณ 440 ล้ านบาท โดยบริ ษัทยังคงมีหนี สินจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินในส่วนทีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี ซึงจะต้ องชําระคืนเป็ นรายเดือน คิดเป็ นจํานวนรวมประมาณ 103 ล้ านบาท
(โปรดดูร ายละเอี ย ดเพิม เติ ม ในส่ว นที 2 ข้ อ 12.2 คํ า อธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน –
แหล่งทีมาของเงินทุน)
นอกจากนี  การทีบริ ษัทมีหนี สินหมุนเวียนจํานวนมาก ทําให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) ในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี 2554 เท่ากับ 4.37 เท่า และ 2.69 เท่า ตามลําดับ ซึงเป็ นอัตราทีสงู กว่า
อัตราทีกํา หนดในสัญญาเงิ นกู้กับสถาบันการเงิ น (โปรดดูรายละเอียดเพิมเติมในส่ว นที 2 ข้ อ 12.2 คํา อธิ บายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน – สภาพคล่อง และแหล่งทีมาของเงินทุน) และเมือพิจารณากระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานแล้ วจะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2553 ติดลบประมาณ 47 ล้ านบาท
ดังนัน ในอนาคต หากบริ ษั ทไม่สามารถจัดหาเงิ นสดมาชํา ระหนีเ งิ นกู้ระยะสัน และ/หรื อเงิ นกู้ระยะยาวทีครบ
กําหนด และ/หรื อสถาบันการเงินไม่ให้ บริ ษัทเบิกถอนวงเงินสินเชือหมุนเวียนทีได้ ชําระก่อนหรื อเมือครบกําหนดให้ แก่สถาบัน
การเงิน จะทําให้ บริ ษัทประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องทันที และอาจเป็ นเหตุของการผิดนัดชําระหนี เงินกู้ต่อสถาบันการเงิน
ได้ ซึง จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคตได้
ทังนี
  บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย งในข้ อนี เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชือว่า การมีภาระหนี สินระยะสันเป็
 น
จํานวนมาก การมีอตั ราสภาพคล่องในระดับค่อนข้ างตํา และการมีอตั ราหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับสูง ตามทีกล่าว
ข้ างต้ น จะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เนืองจากสถาบันการเงินมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทและให้ การ
สนับสนุนทีดีมาโดยตลอด โดยสถาบันการเงินจะปล่อยเงินกู้ระยะสันให้
 แก่บริ ษัทตามวงเงินทีได้ รับอนุมตั ิ โดยบริ ษัทต้ องนํา
คําสัง ซื อจากลูกค้ ามาประกอบการขอเบิกถอนวงเงินสินเชือหมุนเวียน ซึงโดยปกติ บริ ษัทจะมีการเบิกเงินกู้สินเชือหมุนเวียน
หลายฉบับ และมีระยะเวลาครบกําหนดไม่พร้ อมกัน โดยวงเงินกู้จะมีระยะเวลาประมาณ 3 – 6 เดือน (ณ วันที 30 กันยายน
2554 บริ ษัทมีวงเงินกู้ระยะสันคงค้

างทีมีกําหนดชําระใน 6 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 96 ของวงเงินกู้ระยะสันคงค้

างทังหมด)

ในขณะทีบริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี จากลูกค้ าเฉลีย ประมาณไม่เกิน 30 วัน ดังนัน เมือบริ ษัทได้ รับชําระจากลูกค้ า และนําเงิน
ดังกล่า วมาชํา ระหนีแ ก่สถาบันการเงิน บริ ษัทก็ จะสามารถขอเบิกถอนวงเงินสินเชือหมุนเวียนทีได้ ชําระแล้ วจากสถาบัน
การเงินได้ (Revolving Basis) ทําให้ ทีผา่ นมา บริ ษัทสามารถนําเงินทีได้ รับชําระจากลูกค้ าดังกล่าวไปบริ หารสภาพคล่องของ
บริ ษัทและ/หรื อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ก่อนทีจะชําระคืนเงินกู้ดงั กล่าวเมือครบกําหนด ทังนี
  บริ ษัทสามารถเบิกถอนวงเงิน
สินเชือหมุนเวียนทีได้ รับอนุมตั ิจากสถาบันการเงินมาโดยตลอด ทังๆ
 ทียงั มีปัญหาจากการทีมีส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์

ส่วนที 2 หน้ า 10

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

หมุนเวียนและหนี สินหมุนเวียนเป็ นจํานวนมากตามทีกล่าวข้ างต้ น เนืองจากบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงือนไขทีสถาบัน
การเงินกําหนด
ทังนี
  ทีผ่านมา บริ ษัทได้ มีมาตรการรองรับทีจะช่วยลดผลกระทบความเสียงทางด้ านสภาพคล่องได้ ในระดับหนึง
ดังนี 
(1) บริ ษัทได้ มีการขอผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนทางการเงินตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้ต่อสถาบันการเงิน ซึง
สถาบันการเงินผ่อนผันให้ บริ ษัทดํารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นไม่เกิน 3.75 เท่าในช่วงระหว่างที
บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจะปรับเป็ นอัตราส่วนตามทีกําหนดในสัญญาเดิม คือ
ไม่เกิน 2.5 เท่า ภายหลังจากบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทังสถาบั

นการเงินได้ อนุมตั ิขยาย
ระยะเวลาชํ า ระคืนตั|ว สัญญาใช้ เงิ นจาก 4 เดือนเป็ น 6 เดือน ในขณะทีบริ ษัทมีระยะเวลาเก็ บหนีเ ฉลีย
ประมาณไม่เกิน 30 วัน ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทสามารถบริ หารระยะเวลาในการเบิกและชําระคืนตัว| สัญญาใช้
เงินทีครบกําหนดได้ คล่องตัวขึ น
(2) บริ ษัทมีนโยบายชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ยให้ แก่สถาบันการเงินตามระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา เพือ
ป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุผิดนัดชําระหนี  โดยทีผ่านมา นับตังแต่
 สถาบันการเงินได้ ขยายระยะเวลาปลอดชําระหนี 
เงินต้ นระยะยาวตังแต่
 ปี 2552 บริ ษัทได้ ชําระคืนหนี เงินต้ นและดอกเบี ยได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนดมาโดย
ตลอด
(3) บริ ษั ท มี น โยบายที จ ะพยายามลดการใช้ เ งิ น กู้ร ะยะสัน เพื อ นํ า ไปลงทุน ในสิน ทรั พ ย์ ถ าวร ซึง จะช่ ว ยลด
ผลกระทบต่ออัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัท
นอกจากนี  บริ ษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสันจากสถาบั

นการเงินอืนเพิมเติม เพือช่วยเสริ มสภาพ
คล่องให้ แก่บริ ษัทโดยเฉพาะในกรณีทีสถาบันการเงินบางแห่งชะลอการเพิกถอนวงเงินสินเชือระยะสัน เนืองจากความไม่
มัน ใจในภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงไตรมาสที 3 ปี 2554 บริ ษัทได้ รับวงเงินกู้ระยะสันเพิ
 มเติมจํานวนรวม 400 ล้ านบาทจาก
สถาบันการเงินใหม่อีก 2 แห่ง ซึงจะช่วยทําให้ บริ ษัทมีแหล่งเงินทุนทีเพิมขึ น โดยวงเงินกู้ระยะสันที
 เพิมขึ นดังกล่าวจะไม่
กระทบต่อเงือนไขการดํารงอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เนืองจากสถาบันการเงินได้ ผ่อนผันให้ บริ ษัทดํารงอัตราส่วน
หนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นไม่เกิน 3.75 เท่าในช่วงระหว่างทีบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหาก
สมมติใ ห้ บริ ษัทมีการใช้ วงเงิ นใหม่ดังกล่าวทังจํ
 านวนในงวด 9 เดือนแรกปี 2554 และปั จจัยอืนๆ ไม่มีการเปลียนแปลง
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 30 กันยายน 2554 จะเพิมขึ นจากเดิม 2.69 เท่า เป็ น 3.27 เท่า และคาดว่า
อัตราส่วนดังกล่าวจะปรับลดลง และยังอยูภ่ ายใต้ เงือนไขทีสถาบันการเงินกําหนด ภายหลังจากทีบริ ษัทได้ ระดมทุนด้ วยการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนแล้ วเสร็ จ นอกจากนี  ภายหลังจากทีบริ ษัทได้ ระดมทุนด้ วยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนต่อประชาชนแล้ วเสร็ จ และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว จะช่วยทําให้ บริ ษัทมีช่องทางในการระดมทุนที
หลากหลายมากขึ น ซึง บริ ษัทคาดว่าจะสามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ในระยะยาว โดยคาดว่าอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนแล้ วเสร็ จจะมีสดั ส่วนตํากว่า 2 เท่า
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1.3.11.3.2
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
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
1.3.21.3.3
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษัทมีการสัง ซื อวัตถุดบิ ได้ แก่ เศษเหล็กและสารเคมี และอะไหล่จากต่างประเทศ เพือใช้ ในการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท จํานวน 3.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 2.721.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในปี 2553 และงวด 9 เดือนแรกปี
2554 ซึง คิดเป็ นร้ อยละ 4 และร้ อยละ 2 3 ของมูลค่าการจัดซื อทังหมดในช่

วงระยะเวลาดังกล่าว รวมทังมี
 การส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศเป็ นจํานวน 37.74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 8.01 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ ซึงคิดเป็ นร้ อยละ
31 และร้ อยละ 6 ของรายได้ รวม ตามลําดับ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน และมีการสัง ซื อเครื องจักรจากต่างประเทศ
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จํานวน 3.8768 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในงวด 96 เดือนแรกปี 2554 ทําให้ บริ ษัทมีความเสีย งจากความผันผวนของอัตรา
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 งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย น โดยในปี 2553 และงวด 96 เดือน
แรกปี 2554 บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าสําหรับการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศเป็ นจํานวน
รวม 32.97 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 2016.48 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
และวันที 30 กันยายน 2554 มีสญ
ั ญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าคงค้ างเป็ นจํานวน 0.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
และ 1014.40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ และมีหนี สินทีไม่ได้ ทําสัญญาเพือป้องการความเสียงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย นเท่ากับ 0.10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.09 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับในปี 2553
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 ทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลียนจ่ายให้ แก่คู่ค้า โดยในปี 2553 และงวด 96 เดือนแรกปี 2554
บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลีย นสุทธิเท่ากับ 13 ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท ตามลําดับ
แก้ ไขคําผิด
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
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

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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