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1. ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
วัตถุดิบสําคัญในการผลิต คือ เหล็กกลาเคลือบสังกะสี ในป 2552- 2554 บริษัทใชเหล็กกลาเคลือบสังกะสีคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 92 - 95 ของยอดรวมของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้น ความผันผวนราคาเหล็กซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกมีผลกระทบ
ตอรายได ตนทุน และอัตรากําไรสุทธิของบริษัท หากกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคาสินคาเพิ่มตามราคาของวัตถุดิบที่มีการปรับตัวขึ้น
ได ราคาเหล็กกลาเคลือบสังกะสีที่บริษัทสั่งซื้อยอนหลัง 5 ปที่ผานมา (2551 - ไตรมาส 2 ป 2555) สามารถแสดงในแผนภาพดังนี้
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ปจจุบัน บริษัทสั่งซื้อเหล็กจากประเทศจีนเปนหลัก โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ําในสตอกสําหรับการผลิตประมาณ 2
เดือนลวงหนา และไมมีนโยบายการกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกําไร บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดราคาขายใหมีสวนตาง
กําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบไดในระดับหนึ่ง ซึ่งหากราคาเหล็กมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องบริษัทจะพิจารณาปรับราคาเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบได นอกจากนี้ บริษัทจะตรวจสอบราคาเหล็กอยางใกลชิด เพื่อคาดการณ
สถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการใชเหล็กทั้งในประเทศและตางประเทศ บริษัทและบริษัทยอยจะจัดเก็บ
เหล็กใหนอยที่สุดเมื่อพบวาราคาเหล็กมีทิศทางแนวโนมปรับตัวลดลง และจะสั่งเหล็กมากขึ้นกรณีราคาเหล็กมีทิศทางที่จะปรับตัวสูงขึ้น
โดยอาศัยประสบการณและความสัมพันธที่ดีกับผูจัดหาเหล็กในการประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิต
สินคาไดอยางเหมาะสม
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายหรือผูสงออกวัตถุดิบรายใหญ
วัตถุดิบสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือ เหล็กกลาเคลือบสังกะสี ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อจากประเทศจีนเปนหลักเนื่องจากมี
ราคาที่ถูกกวาราคาในประเทศ โดยโรงงานผลิตเหล็กที่ประเทศจีนสวนใหญจะไมมีใบอนุญาตการสงออกสินคา ทําใหบริษัทจะตองสั่งซื้อ
เหล็กผานบริษัทตัวแทนผูจัดจําหนายหรือตัวแทนสงออก (“ผูจัดจําหนาย”) โดยบริษัทไดสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายจากประเทศจีน
จํานวน 3 รายเปนหลัก เนื่องจากผูจัดจําหนายดังกลาวมีใบอนุญาตการสงสินคาออกและสามารถจัดหาสินคาตามความตองการของ
บริษัทไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในราคาซื้อที่เหมาะสม และตั้งอยูใกลแหลงโรงงานผลิตเหล็ก ซึ่งในป 2552 – ป 2554 และ 6 เดือน
แรกของป 2555 บริษัทไดสั่งซื้อจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งจากประเทศจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.27 รอยละ 53.3 รอยละ 70.05 และ
รอยละ 69.29 ของยอดสั่งซื้อรวม ตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนที่อยูในระดับของการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายดังกลาว บริษัทจึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กในกรณีผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถจัดสงวัตถุดิบ
ใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันแผนการผลิตสินคาตามที่ไดรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคา
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อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนายรายดังกลาวมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตอยางใด และมีประวัติการสั่งซื้อระหวางกัน
เปนระยะเวลานานกวา 5 ป โดยบริษัทผูจัดจําหนายดังกลาวดําเนินธุรกิจเปนผูจัดจําหนายสินคานําเขา-สงออกรายใหญ และอยูภายใต
กลุมบริษัทที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในเมืองเทียนจิน โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 10,000 รายการ โดยเนนสินคาอุปโภคบริโภค
และของใชในครัวเรือนทั่วไป อาทิ เสื้อผา เครื่องจานชาม สินคาตกแตงบาน งานฝมือ เปนตน เปนระยะเวลานานกวา 40 ป ครอบคลุม
ลูกคามากกวา 100 ประเทศทั่วโลก นอกจากธุรกิจหลักดังกลาว บริษัทยังเปนตัวแทนในการนําเขา-สงออกสินคาวัตถุดิบอื่นๆ จาก
โรงงานผลิต เชน เหล็ก ใหแกลูกคาตางประเทศ และเนื่องจากบริษัทจัดจําหนายดังกลาวมีธุรกิจนําเขาสงออกเปนระยะเวลานาน ทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีกับบริษัทเดินเรือหลายราย และสามารถอํานวยความสะดวกเรื่องการขนสงใหแกลูกคาไดตามความตองการและตรง
เวลา
ถึงแมที่ผานมา บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กจากผูจัดจําหนายรายหนึ่งมากเกินรอยละ 50 อยางไรก็ตาม การสั่งซื้อเหล็กของบริษัทจะ
ติดตอกับบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูเสนอสินคาและราคาใหแกบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายชื่อบริษัทโรงงานผูผลิตเหล็กหรือ
ศูนยบริการขายสงเหล็ก(Trader หรือ Service Center) ในจีน เพื่อใหบริษัทผูจัดจําหนายเปนผูจัดซื้อและสงสินคาใหแกบริษัท ทั้งนี้
บริษัทยังไดแตงตั้งตัวแทนในประเทศจีนทําหนาที่คัดเลือกผูผลิตและผูจําหนายวัตถุดิบเพื่อนําเสนอแกบริษัทอีกดวย ตลอดจนทําหนาที่
เปนผูตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกอนที่จะสงออกจากประเทศจีนเพื่อใหไดสินคาตรงตามคําสั่งซื้อของบริษัท โดยบริษัทจะเปรียบเทียบ
ราคาที่ดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทไมไดมีสัญญาผูกขาดการสั่งซื้อวัตถุดิบกับรายใดรายหนึ่ง เพื่อทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามประเมินสถานการณราคาเหล็กอยางใกลชิด และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา ที่ผานมาบริษัทมี
ความสัมพันธอันดีกับผูผลิตและผูจัดจําหนายเหล็กและไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ บริษัทมีความเชื่อมั่นวาจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการสั่งวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายเหล็กดังกลาว
1.3 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองเงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจากตั้งแตปลายป 2553 บริษัทมีแผนการผลิตทอเหล็กสําหรับโรงงานใหมที่ไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI ประกอบกับการ
คาดการณวาจะไดงานเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพยและงานโครงการรถไฟฟา จึงไดสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเขามามาก
ทําใหปริมาณสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยคงเหลืออยูในสตอคสูง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และณ 30 มิถุนายน 2555
บริษัทมีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงเทากับ 170.91 ลานบาท และ 228.82 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 29.46 และรอยละ 34.08 ของสินทรัพยรวม ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
ประมาณการยอดขายและกําลังการผลิต อาจสงผลใหบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน
ในเดือนมีนาคม ป 2555 บริษัทเริ่มเปดสายการผลิตจากโรงงานใหม จึงคาดวาจะสามารถระบายวัตถุดิบที่คางในสตอคไดเมื่อ
อัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น โดยนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือของบริษัทจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่ตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทยังไมมีปญหาสภาพคลอง
ทางการเงิน โดยอัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 อยูที่ 1.10 เทา และ 0.99 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
การระดมทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปครั้งนี้ จะชวยเสริมสภาพคลองใหการขยายตัวธุรกิจเปนไปไดอยาง
ตอเนื่อง
1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากประเทศจีนในสัดสวนประมาณกวารอยละ 90 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม และมี
การชําระเงินเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ในขณะที่รายไดของบริษัทสวนใหญเปนสกุลเงินบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหากเงินบาทปรับตัวออนคาลงจะทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยในป 2554 บริษัทและบริษัท
ยอยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศเปนจํานวนเทากับ 348.55 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 92.73 ของมูลคาสั่งซื้อวัตถุดิบ
ทั้งหมด ในป 2554 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศเปนจํานวนเทากับ 235.13 ลานบาท หรือ
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คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.84 ของมูลคาสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในครึ่งปแรกของป 2555 โดยในอดีตบริษัทไมไดมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําใหในป 2553 มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 4.01 ลานบาทและป 2554
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 5.76 ลานบาท ดังนั้น ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทเริ่มใชนโยบายการปองกันความ
เสี่ยงโดยการใชสินเชื่อเพื่อการชําระคาสินคา: Trust Receipt (T/R) เปนเงินบาททั้งหมด และไดใชวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) บางสวน เพื่อชวยปองกันความเสี่ยงไดระดับหนึ่ง
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดรับการอนุมัติการใชวงเงิน T/R และวงเงินสําหรับใช Forward Contract จาก
ธนาคารเทากับ 235.00 ลานบาท เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดย ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดใชวงเงินกูเปน
สกุลเงินบาทและไมมีหนี้สินที่ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัททํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บริษัทยังคงไดรับผลกระทบทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากที่รายการซื้อและ
ชําระคาวัตถุดิบและรายการขายและรับชําระเงินไมไดเกิดขึ้นงวดบัญชีเดียวกันกับวันที่บันทึกบัญชีและ/หรือวันที่ชําระหรือไดรับเงิน ทํา
ให ณ วันปดงวดบัญชีจะตองบันทึกคาวัตถุดิบและรายไดจากการขายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันปดงวดนั้นๆ อาจทําใหเกิดผลกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหวางอัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชีกับอัตราแลกเปลี่ยนจายใหแกคูคา
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีผลจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1.31 ลานบาทเนื่องจาก บริษัทมีรายได
บางสวนเปนเงินตราตางประเทศและยังมีการสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยบริษัทจะ
ติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดตลอดเวลา เพื่อจะประเมินสถานการณและหาทางปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวคงคางรวมเทากับ 261.90 ลานบาท
และ 303.50 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญเปนเงินกูยืมระยะสั้นประเภททรัสตรีซีท (Trust Receipt) ซึ่งนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และชําระคาวัตถุดิบจากตางประเทศ สวนเงินกูยืมระยะยาวใชเพื่อลงทุนในโรงงานและเครื่องจักร โดยอัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ คือ
ตั้งแตรอยละ MLR-1.75% ถึง MOR+1% ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้น หากภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้น
จะทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายมากขึ้นดวย
บริษัทจะลดความเสี่ยงโดยติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ โดยจะหาแหลงเงินทุนจากตลาดทุนภายหลัง
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพื่อลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทไดในการจายชําระคืนหนี้บางสวน ที่ผานมาบริษัทไม
เคยผิดนัดชําระดอกเบี้ยกับธนาคาร
2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 กลุมนายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ (รวมบริษัทแอลเค ซินดิเคท จํากัด ซึ่งกลุมนายเลิศชัยถือหุนรอยละ
97.50) ถือหุนรวมกันในบริษัทรอยละ 76.56 ของทุนชําระแลว ถึงแมวาภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือ
หุนลดลงเหลือรอยละ 57.41 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว กลุมนายเลิศชัยยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไม
วาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางสวนหรือ
ทั้งหมด เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทานจากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 9 ทาน เขารวมในการประชุมคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท
รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการบริหารงาน
ภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส
3. ความเสี่ยงเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัท
ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 และบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุน
ใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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