บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยาง
รอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจ
สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทและมูลคาหุนของบริษัท ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้มิไดเปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูกลาว คือ อาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไมอาจทราบไดและอาจมีปจจัยความเสี่ยง
บางประการที่บริษัทเห็นวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในขณะนี้แตในอนาคตอาจกลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่
อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจําหนายรายใหญ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ทํามาจากลวดเหล็ก
เพื่อจําหนายใหแกบริษัทที่เปนผูผลิต
เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา แผนพื้นคอนกรีต คานสะพาน Postension เปนตน โดยมีลูกคาอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่
เปนสินคาของบริษัท ไดแก ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
ลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ําหรือลวดปลอก ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลา
ละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม และลวดสปริง โดยลูกคารายใหญของบริษัท 10 รายแรกมียอดการสั่งซื้อป 2554-2556
และงวด 3 เดือน ป 2557 จํานวน 403.15 ลานบาท 363.92 ลานบาท 490.60 ลานบาท และ 96.46 ลานบาทตามลําดับ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.74 รอยละ 37.17 รอยละ 50.78 และรอยละ 47.08 ของรายไดจากการขายสินคา ตามลําดับ
โดยลูกคารายใหญมีการสั่งซื้อคิดเปนสัดสวนรอยละประมาณ 20 ของรายไดจากการทั้งหมด ซึ่งลูกคาอาจเปลี่ยนการซื้อ
สินคาจากที่เคยซื้อกับบริษัทไปซื้อจากคูแขงรายอื่น อีกทั้ง หากบริษัทตองสูญเสียสัดสวนของลูกคาดังกลาว อาจสงผลตอ
รายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคากลุมดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องสืบเนื่องจากการที่บริษัทสามารถ
ผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของลูกคาทั้งในดานคุณภาพการสงมอบที่ตรงเวลา
ประกอบกับราคาขายที่สามารถ
แขงขันได และบริษัทมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไป รวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดี โดยบริษัทมีการ
บริการหลังการขาย อาทิ การทดสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องดึงลวดใหกับลูกคา โดยปกติในการทดสอบ
เครื่องดึงลวดจะทําการทดสอบทุก 6 เดือน หรือ 12 เดือน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการใชงาน ซึ่งหลังจากที่บริษทั ใหบริการ
ทดสอบเครื่องดึงลวดดังกลาวแลวนั้น บริษัทจะออกเอกสารยืนยันผลการทดสอบใหแกลูกคา อีกทั้ง บริษัทยังมีการทดสอบ
คุณภาพลวดของบริษัทที่ผลิตไดกับหนวยงานภายนอก
เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑในกรณีที่บริษัทรับงานจาก
ราชการซึ่งเปนบริการที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาวิธีหนึ่งมาโดยตลอด นอกจากนี้ สินคาของบริษัทยังตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญในการผลิตซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ รวมถึงประสบการณในการทํางานมายาวนาน
ทําใหสินคามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา
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1.1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

ผลิตภัณฑของบริษัทสวนใหญ เปนผลิตภัณฑที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ
ซึ่งฝายที่ตองเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ คือ ฝายวิศวกร โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีวิศวกรดานการควบคุม
กระบวนการในการผลิตจํานวน 9 คน บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ ซึ่งหากบุคลากรดังกลาว
ลาออก อาจสงผลกระทบตอกระบวนการการผลิตที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดรับการรับรองดานระบบคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งมีการจัดทําคูมือการทํางานทุกขั้นตอน
หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกลาวสามารถนําคูมือการปฏิบัติงานมาศึกษา อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับ
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 ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมมีสัดสวนอัตราการหมุนเวียนพนักงานของ
พนักงานผูมีความชํานาญดังกลาว หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0 ตอป รวมทั้ง บริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลน
วิศวกรและผูชํานาญการดังกลาว
1.1.3

ความเสี่ยงจากการแขงขันของผูประกอบการรายใหม

ปจจุบันธุรกิจของบริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบมาจากจีนเปนสวนใหญ ซึ่งมีราคาสินคาที่ต่ํากวาราคาสินคาที่สามารถ
ผลิตไดภายในประเทศ โดยจากการที่จีนสามารถสรรหาตนทุนในการผลิตที่มีราคาถูกกวาคูแขงขันประเทศอื่นไดนั้น อาจทํา
ใหในอนาคตบริษัทอาจจะไดรับผลกระทบจากการที่จีนเขามาแขงขันในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท โดยการเขามาดําเนินการทํา
ธุรกิจเองแทนการจําหนายเฉพาะวัตถุดิบใหบริษัทและบริษัทอื่นๆ หรือที่เรียกวา “Forward” อีกทั้ง อุตสาหกรรมเหล็กกําลัง
เกิดสภาวะอุปทานสวนเกินในตลาดเหล็กโลก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว จึงมีผลใหความตองการใชเหล็ก
ลดลง และสงผลใหผูผลิตเหล็กจําเปนตองแขงขันกันในดานราคาขายเพื่อหาตลาดในการระบายสินคา
อยางไรก็ตาม บริษัทเปนผูเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้มาเปนระยะเวลานาน ทําใหบริษัทเปนที่รูจัก
อย า งแพร ห ลายในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพสิ น ค า ที่ มี ม าตรฐานและบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ การปรั บ ปรุ ง ใน
กระบวนการการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีในการผลิตสมัยใหมเขามาใช อาทิ การนําระบบ Lean – Six sigma เขามาใช
เพื่อลดของเสีย และลดการสูญเปลาของกระบวนการผลิต ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการลดตนทุนตอ
หนวยใหต่ําลง อาทิ การนํากระบวนการผลิตบางขั้นตอนมาผลิตชวงกลางคืน เพื่อลดตนทุนคาไฟฟา การนําระบบ ERP เขา
มาใชเพื่อลดปญหาการทํางานซ้ําซอน สถานที่ตั้งโรงงานใกลกับทาเรือขนสง คือ ทาเรือมาบตาพุดและทาเรือแหลมฉบัง ทํา
ใหบริษัทสามารถลดตนทุนในการขนสงวัตถุดิบจากทาเรือมายังโรงงาน เปนตน ซึ่งการนําระบบ Lean – Six sigma เขามาใช
ในกระบวนการผลิตนั้น จะตองควบคูไปกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑของบริษัท เพื่อใหสามารถตอบสนองตรงตาม
ความตองการลูกคาได และในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเครื่องจักรใหมเพื่อรองรับผลิตภัณฑใหม อีกทั้ง ยังมีนโยบาย
การบริหารสินคาคงคลัง และการบริหารลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
รวมทั้งมีการสรางทีมการตลาดที่มีศักยภาพเพื่อดูแลและขยายตลาดและจากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทย เกี่ยวกับ
การเปดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC) คาดวาจะมีการขยายการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมในประเทศมาก
ขึ้นสงผลใหอุปสงคเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเปนโอกาสที่บริษัทจะไดรับยอดขายจากการสั่งซื้อสินคาของลูกคารายเดิม
และรายใหมเพิ่มสูงขึ้น
หนาที่ 2.1 - 2

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.1.4

ความเสี่ยงของตนทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายการตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กตางประเทศ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ เหล็กลวด โดยสวนใหญบริษัทจะนําเขามาจากตางประเทศ อาทิ ประเทศจีน
ในสัดสวนรอยละประมาณ 90 ของปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ เนื่องจากมีราคาที่คอนขางถูกกวาประเทศอื่น ประกอบกับ
คุณภาพที่ไมแตกตางจากประเทศอื่น ทําใหประเทศจีนมีปริมาณการสั่งซื้อจากผูแปรรูปเหล็กในสัดสวนที่สูงกวาประเทศอื่น
สงผลใหผูผลิตเหล็กลวดในแตละประเทศไดรับผลกระทบจากราคาเหล็กลวดที่ต่ําของประเทศจีน รวมถึงตลาดสินคาเหล็ก
ลวดในประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาว ทั้งนี้ กรมการคาตางประเทศจึงตองออกนโยบายการขึ้นภาษีนําเขาเหล็กลวด
จากประเทศจีน เพื่อตอบโตการทุมตลาดสินคาเหล็กลวด ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบในดานตนทุนที่สูงขึ้นจากการตอบโต
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม จากการประกาศมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping : “AD”) ของรัฐบาล สงผลให
ผูประกอบการตางๆ ในอุตสาหกรรมตางปรับตัว เพื่อใหสอดรับกับมาตรการ AD ที่จะมีผลในเดือนธันวาคม 2556 โดยทาง
ผูผลิตในอุตสาหกรรมไดมีการทยอยปรับเพิ่มราคาขาย
อีกทั้งผูซื้อหรือกลุมลูกคาก็มีความเขาใจในสถานการณดังกลาว
ทําใหบริษัทสามารถปรับราคาขายได ซึ่งสาเหตุที่ราคาขายสามารถปรับเพิ่มขึ้นได เนื่องจาก บริษัทไดทําความเขาใจกับกลุม
ลูกคาเกี่ยวกับการปรับราคาขายขึ้นนั้นเปนความจําเปน เพราะผลกระทบจากมาตรการ AD ของรัฐบาล ซึ่งไมไดเปนความ
ตองการของบริษัทที่จะปรับราคาเพิ่มขึ้นตามความตองการของบริษัท บริษัทจึงควบคุมการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบ โดย
การปรับราคาผลิตภัณฑใหเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และสามารถอางอิงจากราคาอุตสาหกรรมของตลาดโดยรวม
และผูผลิตรายใหญอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมผูผลิตและจําหนายลวดเหล็กที่ทําการปรับเพิ่มราคาขายกอน จึงทําใหบริษัท
อื่นในอุตสาหกรรมปรับราคาขึ้นตาม ซึ่งลูกคาสามารถยอมรับไดและเขาใจบริษัทเปนอยางดี จึงเห็นวาผลกระทบตอ
มาตรการการทุมตลาดดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอตนทุนของบริษัทในสัดสวนไมมากนัก
1.1.5

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑ โดยในงวดบัญชีป 2556 และงวด 3 เดือน
ป 2557 บริษัทมีสัดสวนในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนรอยละ 99.33 และรอยละ 100 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม
ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไรสุทธิของ
บริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการบริหารเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นดังกลาว โดย 1) ฝายการเงิน ฝาย
จัดซื้อ รวมทั้งกรรมการผูจัดการ จะมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ
แนวโนมเศรษฐกิจโลก อาทิ ทิศทางการขึ้นลงของราคาเหล็ก เศษเหล็ก น้ํามัน และทองคํา ที่อาจสงผลกระทบตออัตรา
แลกเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้กรรมการผูจัดการของบริษัทก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเปนอยางดี
เนื่องจากเปนอาจารยดานธุรกิจระหวางประเทศซึ่งเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศ 2) วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศ ซึ่งอาจจะสงผลตออัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะทิศทางการเมืองในประเทศ 3)
ศึกษาขอมูลอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของแตละสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ 4) ศึกษาขอมูลอัตราการจางงานทั้งใน
และตางประเทศ อีกทั้ง บริษัทยังคํานึงถึงแนวโนมความผันผวนของคาเงินบาท โดยหากในชวงนั้นคาเงินบาทมีแนวโนมที่
ออนคา บริษัทจะติดตอสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) แตถาหากเงิน
บาทมีแนวโนมแข็งคา บริษัทจะติดตามขาวสาร โดยหากคาดการณวาคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาจนถึงจุดต่ําสุด บริษัทก็
จะดําเนินการแปลงคาเงินทันที ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพิจารณาภายในชวงเวลากอนครบกําหนดชําระเงิน ซึ่งจะเปนการลด
ปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
หนาที่ 2.1 - 3

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

1.2.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่สําคัญ

วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท คื อ “เหล็ ก ลวด” โดยคิ ด เป น สั ด ส ว นในการผลิ ต ประมาณ
ร อ ยละ 88.34 ของต น ทุ น การผลิ ต รวมวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต โดยบริ ษั ท จะทํ า การจั ด หาจากผู จั ด จํ า หน า ยจากทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยผูจัดจําหนายภายในประเทศมีเพียงหนึ่งราย คือ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป จํากัด
(มหาชน)/1 ซึ่งบริษัททําการซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายรายดังกลาวสวนในการจัดหาจากตางประเทศจะสั่งซื้อจากตัวแทน
จําหนายของแตละประเทศ อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย เยอรมัน และญี่ปุน เปนตน ซึ่งราคาเหล็กในตลาดโลกมีความผันผวน
ของราคามาก โดยการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กลวดจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตเหล็กลวด
ทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กลวดจะสงผลกระทบตอตนทุนของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปราคาเหล็กตั้งแตป
2555 - ปจจุบัน จากกราฟดานลาง

ที่มา : http://www.lme.com/en-gb/metals/steel-billet/#tab2

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้ (1) การกําหนดราคาขายโดยรักษาสวน
ตางกําไรในระดับที่สามารถจะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได (2) บริษัทมีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วั ตถุ ดิบ อย า งใกลชิ ด เพื่อ ประเมิ น สถานการณแ ละแนวโนม ของราคาและปริม าณความตอ งการ เพื่ อ นํ า มาประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับระยะเวลาการ
กําหนดราคาขายผลิตภัณฑของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบเพียงพอตอแผนการผลิต
(3) บริษัทไดพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(4) บริษัทมีนโยบายรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาของบริษัท ทําใหบริษัทสามารถเจรจาตอรองกับลูกคาบางรายเพื่อขอ
ปรับราคาจําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ (5) บริษัท
มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยู
ตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นทําใหบริษัทสามารถ
กําหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได
หมายเหตุ : /1 ปจจุบันบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 2.1 - 4

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ

ในป 2554 - 2556 และงวด 3 เดือนป 2557 บริษัทสั่งซื้อเหล็กลวดซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของบริษัทจากตัวแทนจัด
จําหนายตางประเทศ 3 ราย ไดแก /2Novo Commodities Pte Ltd., China Goodwin Investment Trading Ltd. และ
Shougang Concord Steel Ltd. คิดเปนสัดสวนรวม 3 รายเทากับรอยละ 38.95 รอยละ 78.90 รอยละ 99.18 และรอยละ
100 ตามลําดับ โดยปจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อจาก Shougang concord steel มากที่สุด หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 89.78
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายเหล็กลวดรายดังกลาว และอาจขาดแคลนเหล็กลวดในกรณีที่ผูจัดจําหนาย
รายดังกลาวไมสามารถสงมอบวัตถุดิบใหแกบริษัทไดตามกําหนด และบริษัทไมสามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นเขามา
ทดแทนไดทันตามแผนการผลิตสินคาที่ไดรับคําสั่งจากลูกคา
อย า งไรก็ ต าม บริษัท ไดมีก ารติด ตามประเมิน สถานการณ อ ยา งใกล ชิด และมีก ารวางแผนการสั่ง ซื้อ วัตถุดิ บ
ลวงหนา ประกอบกับบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายดังกลาวเปนเวลานานและไมเคยมีการคางชําระคาสินคา สงผล
ใหบ ริ ษัท มีค วามสั มพัน ธ ที่ดีกั บ ผูจัด จํา หน า ยวั ต ถุดิบ ที่ สํา คั ญ นอกจากนี้ บริ ษัท มีก ารจั ด หาผู จั ดจํา หนา ยวัตถุดิ บ จาก
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีน ซึ่งมีผูจัดจําหนายหลายรายและราคาวัตถุดิบต่ํากวาผูจัด
จําหนายรายอื่น และจากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
หมายเหตุ : /2 Shaghai z.f.x.steel Co., Ltd. (China) และ Qingdao Co., Ltd. (China) เปนบริษัทผูผลิตเหล็กลวดรายใหญจากประเทศจีน
โดยมีบริษัท 3 รายขางตนเปนตัวแทนจําหนาย ซึ่งสาเหตุที่บริษัทไมไดสั่งซื้อจากผูผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการ
สั่งซื้อไมถึงตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด

1.2.3

ความเสี่ยงจากการขัดของหรือเสียหายของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

เครื่องจักรของบริษัทที่มีอายุการใชงานมากวา 10 ป ไดแก เครื่องผลิตสินคา PCW เครื่องผลิตลวดเชื่อม เปนตน
ซึ่งมีอายุการใชงานมายาวนาน อาจสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตของบริษัท อาทิ เกิดการขัดของในการดําเนินงานทําให
เกิดความลาชาในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะสงผลตอการผลิตโดยรวมของบริษัทใหไมสามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณ
การสั่งซื้อจากลูกคาได
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องจักรดังกลาวตางเปนเครื่องจักรที่ผลิตจากผูผลิตเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงจากประเทศ
อิตาลีและประเทศจีน อีกทั้ง บริษทั ยังคงดูแลรักษาใหใชงานไดดวยดี รวมถึงที่ผานมาบริษัทมีการเตรียมงบประมาณสําหรับ
การซอมบํารุงเครื่องจักรทุกป ซึ่งบริษัทเชื่อวาจะชวยปองกันและลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทยังไดจัดซื้อเครื่องจักรใหมที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มกําลังในการผลิตและ
ประสิท ธิ ภ าพการดํา เนิน งานให สามารถผลิ ตสิ น คา ใหไ ดป ริม าณและคุณ ภาพตามคํา สั่ ง ซื้อ จากลูกคา รวมทั้ง บริ ษัท มี
วัตถุประสงคที่จะนําเงินบางสวนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรใหม
บางสวน ซึ่งจะสงผลใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง

หนาที่ 2.1 - 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

1.3

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

1.3.1

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ คือ บริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(“CEN”) (เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน) (“EWC”)) ถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 77.77 ซึ่งผูถือหุนรายใหญ
ดังกลาวจะสามารถมีอํานาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถวงดุลในเรื่องที่ผูถือหุนดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ซึ่ ง ประกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ พบวา บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอยางชัดเจนและโปรงใส สําหรับการ
กําหนดมาตรการการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิในการอนุมัติรายการนั้นๆ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบถวงดุลการตัดสินใจ
ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใส และถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ หาก
บริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนที่ออกใหมตอประชาชนจํานวน 150 ลานหุน โดยแบงเปนเสนอขายเพื่อผูถือหุนรายยอยจํานวน
90 ลานหุน และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ CEN จํานวน 60 ลานหุน จะสงผลใหภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของCEN จะลดลงเหลือสัดสวนรอยละ 58.33
1.4

ความเสี่ยงดานการเงิน

1.4.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีแหลงเงินทุนที่พึ่งพิงสําหรับการดําเนินธุรกิจในประเทศรวม 4 แหง ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมี
ภาระหนี้รวม 244.30 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินรวม 2.27 ลานบาท โดยภาระหนี้สวนใหญประมาณรอยละ 70.22
ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ ไดแก วงเงินกูเบิกเกินบัญชี วงเงิน
แพ็คกิ้งเครดิต วงเงินตั๋วสัญญาใชเงินวงเงิน L/C, T/R วงเงินขายลดตั๋วและวงเงินหนังสือค้ําประกัน สวนที่เหลืออีกประมาณ
รอยละ 29.78 ของภาระหนี้รวมเปนภาระหนี้จากวงเงินกูยืมระยะยาวและเจาหนี้อื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมี
ระดับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทากับ 0.35 : 1 ดังนั้น จากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบัน
การเงินตามที่กลาวขางตน ทําใหบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูซึ่งเปนตนทุนทางการเงิน
ของกิจการที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการไดในที่สุด
อยางไรก็ตาม จากอดีตที่ผานมา บริษัทมีประวัติการผอนชําระที่ดีอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
บริษัทมีภาระหนี้คงเหลือเทากับ 244.30 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งถือไดวาเปนจํานวนที่บริษัทสามารถผอน
ชําระไดจากผลการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัท และสําหรับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้น บริษัท
จะไดรับความเสี่ยงดังกลาวที่ลดลงเมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ซึ่งจะทําใหภาระหนี้ของกิจการลดลง
รวมถึงสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นและสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) ดังกลาวลดลงได
ระดับหนึ่ง
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1.4.2

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อกับลูกคา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนรวม 175.35 ลานบาท และ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ จํานวนรวม 155.81 ลานบาท ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 90-120 วัน มีลูกหนี้การคาที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
จํานวน 128.74 ลานบาท และมีลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระจํานวน 46.61 ลานบาท บริษัทมีการพิจารณาการใหสินเชื่อ
จากสภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการชําระเงิน รวมถึงปริมาณการสั่งซื้อสินคาของลูกคา โดย ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 19.54 ลานบาท ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ที่มีปญหาที่เปนลูกคาที่
ตองการสั่งสินคาเรงดวนเพิ่มเติม อีกทั้ง ที่ผานมาบริษัทจะพิจารณาเพียงแคความสามารถในการชําระเงิน และปริมาณการ
สั่งซื้อสินคาของลูกคาเทานั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกลาวไมไดหรือไมครบตาม
จํานวนทั้งหมด อาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงินของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการกําหนดนโยบายการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหกับลูกคาและกําหนดอํานาจอนุมัติเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถควบคุมการใหสินเชื่อกับลูกคาไดอยางรัดกุมมากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดแบงกลุม
ลูกหนี้การค าตามระยะเวลาการชําระหนี้ โดยมีระยะเวลาการใหสินเชื่อกับลูกคาปกติ ไมเกิน 3 เดือน ซึ่ง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ แตไมเกิน 3 เดือน เทากับ 30.48 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
17.38 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด เกิน 6 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน เทากับ 1.43 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ0.82 ของ
ยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด และเกินกวา 12 เดือน เทากับ 14.71 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.39 ของยอดลูกหนี้การคา
ทั้งหมด ทั้งนี้ จากสัดสวนระยะเวลาการชําระหนี้เทียบกับยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด ยังคงเปนสัดสวนที่ต่ํา และบริษัทยังคง
ดําเนินการติดตามลูกหนี้อยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
1.4.3

ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิต และสงมอบใหแกลูกคาตาม
สัญญาการสั่งซื้อสินคาจากลูกคา โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 415.44 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.10 ของสินทรัพยรวม สินคาคงเหลือดังกลาวประกอบดวย (1) สินคาสําเร็จรูป จํานวน 91.31
ลานบาท (2) งานระหวางทํา จํานวน 8.92 ลานบาท (3) วัตถุดิบ จํานวน 311.45 ลานบาท และ (4) วัสดุโรงงาน จํานวน
3.76 ลานบาท ดังนั้น หากบริษัทไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการ
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองของบริษัทลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบและสํารองสินคาคงเหลือโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคาลวงหนา ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคย
ประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพคลอง นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัท มี
วัตถุประสงคจะนําเงินที่ไดบางสวนเพื่อใชขยายสายการผลิตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
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1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.5.1

ความเสี่ยงจากการอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิ จารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้
บริษัทไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556
โดยบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา
หุนของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่องการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดวยเกณฑกําไร (Profit test) ยกเวนคุณสมบัติเรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 20 ของทุนชําระแลว ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯใหหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลอง
ของหุนสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากบริษัทไมสามารถกระจายหุนไดครบถวนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ หรือหากหุนสามัญของบริษัทไมไดรับอนุญาตให
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการไมไดรับผลตอบแทนจาก
การขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว
1.5.2

ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

จากการที่บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อที่จะนําเงินที่ไดจากการระดมทุนไปใชลงทุน
ในทรัพยสินและเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตามที่ระบุในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดตกลงทําสัญญา
รวมกับผูจัดการการจําหนายหุนสามัญของบริษัท โดยมีเงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้
เปนแบบไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) ซึ่งหากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.2 ไมสามารถ
จําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนไดมากเพียงพอที่จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุนรายยอยตาม
ขอบังคับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถวน
ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยรวมกันไมนอยกวา 300 ราย และมีอัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา
รอยละ 20 ของทุนชําระแลวภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทอาจไมสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.2
จะดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืนเงินแกผูจองซื้อตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.9.4
ทั้งนี้ หากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 ขอ 5.2 ไมสามารถจําหนายหุนสามัญของบริษัทตอ
ประชาชนไดทั้งหมด บริษัทก็จะไมสามารถระดมทุนไดตามที่เปดเผยไวในวัตถุประสงคการใชเงิน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหบริษัทดํารงคุณสมบัติการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถวน ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอย
รวมกันไมนอยกวา 300 ราย และมีอัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอยไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวภายหลัง
การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยจะตองจําหนายหุนสามัญของ
บริษัทตอประชาชนไดเกือบทั้งหมด ซึ่งเงินที่บริษัทจะไดรับจากการระดมทุนในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ ในครั้งนี้ จะไมแตกตางจากเงินระดมทุนที่บริษัทจะไดรับในกรณีที่ผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยสามารถจําหนายหุน
สามัญของบริษัทตอประชาชนไดทั้งหมดอยางมีนัยสําคัญ
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