บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทนักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยาง
รอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมโดยปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจ
สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทและมูลคาหุนของบริษัททั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้มิไดเปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูกลาวคืออาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไมอาจทราบไดและอาจมีปจจัยความเสี่ยง
บางประการที่บริษัทเห็นวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในขณะนี้แตในอนาคตอาจกลายเปนปจจัยความ
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทได
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใหญ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ทํามาจากลวดเหล็กเพื่อจําหนายใหแกบริษัท ที่เปนผูผลิต
เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นคอนกรีต คานสะพาน Postension เปนตน โดยมีลูกคาอยูท่ัวประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่
เปนสิ นคาของบริษัท ไดแก ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวด
ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมี
กาซปกคลุม และลวดสปริง โดยลูกคารายใหญของบริษัท 10 รายแรกมียอดการสั่งชื้อป 2553 - ป2555 และงวด 6 เดือน ป
2556 จํานวน 329.08 ลานบาท 403.16 ลานบาท 363.93 ลานบาท และ 214.98 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน
รอยละ 42.67รอยละ 44.74รอยละ 37.17และรอยละ 44.36ของรายไดจากการขายสินคา(ตัวเลขสัดสวนไมตรง) ตามลําดับ
และลูกคาอาจเปลี่ยนการซื้อสินคาจากที่เคยซื้อกับบริษัทไปซื้อจากคูแขงรายอื่น ซึ่งหากบริษัทตองสูญเสียลูกคาดังกลาวไป
จะสงผลตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคากลุมดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการที่บริษัท
สามารถผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพการสงมอบที่ตรงเวลา ประกอบกับราคาขายที่
สามารถแขงขันได และบริษัทมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามา
ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดี โดย
บริษัทมีการบริการหลังการขาย อาทิ การทดสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องดึงลวดใหกับลูกคา โดยปกติในการ
ทดสอบเครื่องดึงลวดจะทําการทดสอบทุก 6 เดือน หรือ12 เดือน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการใชงาน ซึ่งหลังจากที่บริษัท
ใหบริการทดสอบเครื่องดึงลวดดังกลาวแลวนั้น บริษัทจะออกเอกสารยืนยันผลการทดสอบใหแกลูกคา อีกทั้ง บริษัทยังมีการ
ทดสอบคุณภาพลวดของบริษัทที่ผลิตไดกับหนวยงานภายนอก เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในกรณีที่บริษัทรับงาน
จากราชการซึ่งเปนบริการที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาวิธีหนึ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ สินคาของบริษัทยังตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ รวมถึงประสบการณ ในการทํ างานมา
ยาวนาน ทําใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
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1.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
ผลิตภัณฑของบริษัทสวนใหญ เปนผลิตภัณฑที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดานเปน
พิเศษ ซึ่งฝายที่ตองเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ คือ ฝายวิศวกรโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีวิศวกรดานการ
ควบคุมกระบวนการในการผลิตจํานวน 10คนบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ ซึ่งหากบุคลากร
ดังกลาวลาออก อาจสงผลกระทบตอกระบวนการการผลิตที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับการรับรองดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีการจัดทําคูมือการทํางานทุกขั้นตอน
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวสามารถนําคูมือการปฏิบัติงานมาศึกษา อีกทั้งบริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับ
การรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานตอเนื่องในระยะยาวกับบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนใหอยูในระดับที่สามารถ
แขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ได แ ก การฝ ก อบรม และการส ง ไปดู ง านทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้ ง มี น โยบายให ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบ
ประเมินผลงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวิศวกร
และผูชํานาญการดังกลาว
1.1.3 ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหม และการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการนําเขาผลิตภัณฑที่มาจากจีนเปนสวนใหญ ซึ่งมีราคาสินคาที่ต่ํากวาราคาสินคา
ที่สามารถผลิตไดภายในประเทศโดยจากการที่จีนสามารถสรรหาตนทุนในการผลิตที่มีราคาถูกกวาคูแขงขันประเทศอื่นได
นั้น อาจทําใหในอนาคตบริษัทอาจจะไดรับผลกระทบจากการที่จีนเขามาแขงขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท โดยการเขามา
ดําเนินการทําธุรกิจเองแทนการจําหนายเฉพาะวัตถุดิบใหบริษัทและบริษัทอื่นๆ หรือที่เรียกวา “Forward” อีกทั้ง ในป 2558
จะมีการเปดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) อาจสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบตอยอดขายและสวนแบงทางการตลาดที่เพิ่ม
สูงขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมเหล็ก กําลังเกิดสภาวะอุปทานสวนเกินในตลาดเหล็กโลก บวกกับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก
ชะลอตัว จึงมีผลใหความตองการใชเหล็กลดลง และสงผลใหผูผลิตเหล็กจําเปนตองแขงขันกันในดานราคาขายเพื่อหาตลาด
ในการระบายสินคา
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้มาเปนระยะเวลานาน ทําใหบริษัทเปนที่
รูจักอยางแพรหลายในเรื่องของคุณ ภาพสิ นคาที่มีมาตรฐานและบริการที่มีป ระสิท ธิภ าพ ประกอบกับ การปรับปรุงใน
กระบวนการการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหมเขามาใช อาทิ การนําระบบ Lean – Six sigma เขามาใช
เพื่อลดของเสีย และลดการสูญเปลาของกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการลดตนทุนตอ
หนวยใหต่ําลงและในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเครื่องจักรใหมเพื่อรองรับผลิตภัณฑใหม อีกทั้ง ยังมีนโยบายการบริหาร
สินคาคงคลัง และการบริหารลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้งมีการ
สรางทีมการตลาดที่มีศักยภาพเพื่อดูแลและขยายตลาดและจากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทย เกี่ยวกับการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน (AEC) คาดวาจะมีการขยายการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้นสงผลให
อุปสงคเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเปนโอกาสที่บริษัทจะไดรับยอดขายจากการสั่งซื้อสินคาของลูกคารายเดิมและรายใหม
เพิ่มสูงขึ้น
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1.1.4 ความเสี่ยงจากนโยบายการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กจากตางประเทศ
วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กลวด โดยสวนใหญบริษัทจะนําเขามาจากตางประเทศ อาทิ ประเทศจีน
ในสัดสวนรอยละ 90 ของปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ เนื่องจากมีราคาที่คอนขางถูกกวาประเทศอื่น ประกอบกับคุณภาพที่
ไมแตกตางจากประเทศอื่น ทําใหประเทศจีนมีปริมาณการสั่งซื้อจากผูแปรรูปเหล็กในสัดสวนที่สูงกวาประเทศอื่น สงผลให
ผูผลิตเหล็กลวดในแตละประเทศไดรับผลกระทบจากราคาเหล็กลวดที่ต่ําของประเทศจีน รวมถึงตลาดสินคาเหล็กลวดใน
ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาว ทั้งนี้ กรมการคาตางประเทศจึงตองออกนโยบายการขึ้นภาษีนําเขาเหล็กลวดจาก
ประเทศจีน เพื่อตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวด ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบในดานตนทุนที่สูงขึ้นจากการตอบโต
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกลาว โดยกอนที่จะมีการเพิ่มภาษีการ
นําเขาวัตถุดิบ บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากและเพียงพอตอปริมาณขายผลิตภัณฑของบริษัท อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่ม
ราคาผลิตภัณฑใหมีราคาเกือบเทากับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
1.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ โดยในงวดบัญชีป 2555 และงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสัดสวนในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ 80.08 และ 99.16 ของ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม ตามลําดับ ดังนั้นบริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอกําไรสุทธิของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการบริหารเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังกลาว โดย 1)ติดตามขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลก อาทิ ทิศทางการขึ้นลงของราคาเหล็ก เศษเหล็ก น้ํามัน และทองคํา ที่อาจสงผล
กระทบตออัตราแลกเปลี่ยน 2)วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ ซึ่งอาจจะสงผล
ตออัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะทิศทางการเมืองในประเทศ 3)ศึกษาขอมูลอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของแตละสถาบันการเงินทั้ง
ในและตางประเทศ 4)ศึกษาขอมูลอัตราการจางงานทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งบริษัทยังคํานึงถึงแนวโนมความผันผวนของ
คาเงินบาท โดยหากในชวงนั้นคาเงินบาทมีแนวโนมที่ออนคา บริษัทจะติดตอสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) แตถาหากเงินบาทมีแนวโนมแข็งคา บริษัทจะติดตามขาวสาร โดยหาก
คาดการณวาคาเงินบาทมีแนวโนมแข็ง คาจนถึงจุดต่ําสุด บริษัทก็จะดําเนินการแปลงคาเงินทันที ทั้งนี้ บริษัทจะมีการ
พิจารณาภายในชวงเวลากอนครบกําหนดชําระเงิน ซึ่งจะเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
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1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัท คือ “เหล็กลวด” โดยคิดเปนสัดสวนในการผลิตประมาณ
ร อ ยละ 88.34 ของต น ทุ น การผลิ ต รวมวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต จะทํ า การจั ด หาจากผู จั ด จํ า หนา ยภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยผูจัดจําหนายภายในประเทศมีเพียงหนึ่งรายคือ กลุมบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึ่งบริษัททําการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายรายดังกลาวสวนในการจัดหาจากตางประเทศจะสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายของแต
ละประเทศ อาทิ จีนอินเดีย มาเลเซีย เยอรมัน และญี่ปุน เปนตน ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กลวดจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตเหล็กลวดทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กลวดจะสงผลกระทบตอตนทุน
ของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้ (1) การกําหนดราคาขายโดยรักษา
สวนตางกําไรในระดับที่สามารถจะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได (2) บริษัทมีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับระยะเวลาการ
กําหนดราคาขายผลิตภัณฑของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบเพียงพอตอแผนการผลิต (3)
บริษัทไดพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม (4)
บริษัทมีนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาบางรายเพื่อขอปรับ
ราคาจําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ (5) บริษัทมี
การติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยู
ตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได
1.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดบิ ที่สําคัญ
ในป 2553– 2555 และงวด 6 เดือน ป 2556 บริษัทสั่งซื้อเหล็กลวดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทจากตัวแทน
จัดจําหนายตางประเทศ 3 รายไดแกNOVO COMMODITIES PTE LTD.CHINA COODWIN INVESTMENT TRADING
LTD. และ MITSUI & CO.,LTD.คิดเปนสัดสวนรวม 3 รายเทากับรอยละ 58 รอยละ 47 รอยละ 85 และรอยละ100
ตามลําดับโดยบริษัทมีการสั่งซื้อจาก NOVO COMMODITIES PTE LTD. มากที่สุด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 45 ในป
2553 รอยละ 41ในป 2554 รอยละ 74 ในป 2555และงวด 6 เดือน ป 2556 รอยละ27บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ผูจัดจําหนายเหล็กลวดรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กลวดในกรณีที่ผูจัดจําหนายรายดังกลาวไมสามารถสงมอบ
วัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามาทดแทนไดทันตามแผนการผลิต
สินคาที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการติดตามประเมินสถานการณอยางใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ลวงหนา ประกอบกับบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายดังกลาวเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา สงผล
ใหบ ริ ษัท มีค วามสั มพัน ธ ที่ดีกั บ ผูจัด จํา หน า ยวัต ถุดิบ ที่ สํา คั ญ นอกจากนี้ บริ ษัท มี ก ารจั ด หาผู จัดจํา หนา ยวัตถุดิ บ จาก
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีผูจัดจําหนายหลายรายและราคาวัตถุดิบต่ํากวาผูจัด
จําหนายรายอื่น และจากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

สวนที่ 2 - หนา 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.2.3 ความเสี่ยงจากการขัดของหรือเสียหายของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
เครื่องจักรบางสวนของบริษัทมีอายุการใชงานมากวา 10 ป โดยอาจสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตของ
บริษัท อาทิ เกิดการขัดของในการดําเนินงานเกิดความลาชาในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะสงผลตอการผลิตโดยรวมของ
บริษัทใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณการสั่งซื้อจากลูกคาได
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องจักรดังกลาวตางเปนเครื่องจักรที่ผลิตจากผูผลิตเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงจาก
ประเทศอิ ต าลี แ ละประเทศจี น อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง คงดู แ ลรั ก ษาให ใ ช ง านได ด ว ยดี รวมถึ ง ที่ ผ า นมาบริ ษั ท มี ก ารเตรี ย ม
งบประมาณสําหรับการซอมบํารุงเครื่องจักรทุกป ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยปองกันและลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรใน
อนาคตนอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดซื้อเครื่องจักรใหมที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มกําลังใน
การผลิตและประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสามารถผลิตสินคาใหไดปริมาณและคุณภาพตามคําสั่งซื้อจากลูกคา รวมทั้ง
บริษั ท มีวั ตถุป ระสงคที่ จะนํ า เงิน บางส ว นที่ ไ ดรั บ จากการเสนอขายหุน สามั ญ เพิ่ มทุน ตอ ประชาชนในครั้ง นี้ เพื่อ จั ดซื้ อ
เครื่องจักรใหมบางสวน ซึ่งจะสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง
1.3

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

1.3.1 ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในอนาคต
ณ วันที่ 30มิถุนายน 2556 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
จํากัด (มหาชน) (“CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน) (“EWC”)) ถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 77.77 ซึ่งผู
ถือหุนรายใหญดังกลาวจะสามารถมีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโครงสรางการจัดการของบริษัท ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ พบวาบริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางชัดเจนและโปรงใส สําหรับการ
กําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจ
ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใส และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ หาก
บริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมตอประชาชนจํานวน 150 ลานหุน โดยแบงเปนเสนอขายเพื่อผูถือหุนรายยอยจํานวน
60 ลานหุน และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ CEN จํานวน 90 ลานหุน จะสงผลใหภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของCEN จะลดลงเหลือสัดสวนรอยละ 58.33
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1.4

ความเสี่ยงดานการเงิน

1.4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
บริษัทมีแหลงเงินทุนที่พึ่งพิงสําหรับการดําเนินธุรกิจในประเทศรวม 4 แหง ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556 บริษัทมีภาระหนี้รวม 305.89 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินรวม 5.07 ลานบาทโดยภาระหนี้สวนใหญประมาณ
รอยละ90 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งไดแกวงเงินกูเบิกเกิน
บัญชีวงเงินแพ็คกิ้งเครดิตวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน L/C, T/R วงเงินขายลดตั๋วและวงเงินหนังสือค้ําประกันสวนที่เหลืออีก
ประมาณรอยละ10ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะยาว ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีระดับ
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.51 : 1 ดังนั้นจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ตามที่กลาวขางตน ทําใหบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูซึ่งเปนตนทุนทางการเงินของ
กิจการที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการไดในที่สุด
อยางไรก็ตาม จากอดีตที่ผานมา บริษัทมีประวัติการผอนชําระที่ดีอยางตอเนื่องนอกจากนี้ณวันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเทากับ 305.89 ลานบาท ซึ่งถือไดวาเปนจํานวนที่บริษัทสามารถผอนชําระไดจาก
ผลการดําเนิงานในปจจุบันของบริษัท และสําหรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้น บริษัทจะไดรับความ
เสี่ยงดังกลาวที่ลดลงเมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวซึ่งจะทําใหภาระหนี้ของกิจการลดลงรวมถึงสวน
ของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นและสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ดังกลาวลดลงไดระดับหนึ่ง
1.4.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับลูกคา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนรวม 212.07
ลานบาท และลูกหนี้การคา - สุทธิ จํานวนรวม199.36 ลานบาท ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 90 วัน มีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึง
กําหนดชําระจํานวน 136.62 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระจํานวน 75.45 ลานบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงใน
การเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกลาวไมไดหรือไมครบตามจํานวนทั้งหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดแบงกลุมลูกหนี้การคาตามระยะเวลาการ
ชําระหนี้ โดยมีระยะเวลาการใหสินเชื่อกับลูกคาปกติ ไมเกิน 3 เดือน ซึ่ง ณ วันที่ 30มิถุนายน 2556 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่
เกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน เทากับ 2.13 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.00 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และ
เกิน 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน เทากับ 11.92 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.62 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และเกิน
กวา 12 เดือน เทากับ 2.34 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.10 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ทั้งนี้ จากสัดสวนระยะเวลา
การชํ าระหนี้เทียบกับยอดลูกหนี้การคา ทั้งหมด ยังคงเปนสัดสวนที่ต่ํา และบริ ษัทยังคงดําเนินการติดตามลูกหนี้อยา ง
สม่ําเสมอเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.4.3 ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิต และสงมอบใหแกลูกคา
ตามสัญญาการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 436.60 ลานบาท
(โดยไมมีคาเผื่อการลดลงของมูลคา) คิดเปนสัดสวนรอยละ 45.67 ของสินทรัพยรวม สินคาคงเหลือดังกลาวประกอบดวย
(1) สินคาสําเร็จรูป จํานวน 84.35 ลานบาท (2) งานระหวางทํา จํานวน 11.92 ลานบาท (3) วัตถุดิบ จํานวน 335.56 ลาน
บาท และ (4) วัสดุโรงงาน จํานวน 4.77 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนใน
ระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมไดประสบ
ปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค
จะนําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชขยายสายการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.5.1 ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (“MAI”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
โดยบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา
หุนของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอโดยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอดวยเกณฑกําไร (Profit test) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวารอย
ละ 20 ของทุนชําระแลวดังนั้นบริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯใหหุนสามัญของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดรองหากบริษัทไมสามารถกระจายหุนไดครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯซึ่งจะทําใหบริษัท
มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯหรือหากหุนสามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอหรือผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว
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