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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา ปั จจัยความเสี่ยงใน
หัวข้ อนี ้รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี ้ ทังนี
้ ้ปั จจัยความเสี่ยงดังกล่าวมิได้ เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อหุ้นสามัญของบริ ษัท ดังนันปั
้ จจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริ ษัทมิทราบในขณะนี ้หรื อที่บริ ษัทเห็นว่าเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็ นสาระสําคัญ
ในปั จจุบนั อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทในอนาคต
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้ ท่ ไี ม่ แน่ นอนจากงานโครงการ
ในปี 2556 และปี 2557 รายได้ หลักของบริ ษัทมาจากงานโครงการจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ปรับปรุ งระบบการสัง่ จ่ายไฟฟ้าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึง่ เป็ นงานพัฒนาโครงการระยะเวลา 3 ปี บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการดังกล่าว ในปี 2556
– 2557 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 33.25 ร้ อยละ 44.76 และร้ อยละ 43.62 ของรายได้ รวม ตามลําดับ ซึง่ เป็ นสัญญา
ที่ทํากับรั ฐวิสาหกิ จไฟฟ้ าลาว ซึ่งหลังจากสิ ้นสุดการติดตัง้ อุปกรณ์ ดงั กล่าวซึ่งคาดว่าจะเกิ ดขึน้ ภายในเดือนธันวาคม 2558 หากทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในประเทศสปป.ลาวไม่สามารถอนุมตั ิโครงการได้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแหล่งเงินทุน หรื อหากบริ ษัทไม่สามารถ
ประมูลงานได้ ก็อาจจะกระทบกับรายได้ และผลกําไรของบริ ษัท รายได้ และผลกําไรของบริ ษัทอาจจะไม่สมํ่าเสมอหรื อลดน้ อยลง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ลงนามในข้ อตกลงเบื ้องต้ น (MOU) ศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และคาดว่าจะร่ วมลงนามในสัญญากับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้ าลาวสําหรับโครงการปรับปรุงระบบการจําหน่ายไฟฟ้าใน เฟส 2 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มูลค่าโครงการประมาณ 67 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 2,200 ล้ านบาท) โดยมีระยะเวลา 28 เดือน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการอื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจการให้ บริ การเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าหรื อเขื่อนพลังนํ ้าในสปป.ลาวในอนาคต และบริ ษัทมีแผนโครงการใน
การร่วมทุนสร้ างโรงงานผลิตเสาไฟในประเทศพม่าอีกด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอื่น ๆ เช่น
พลังงานลม เป็ นต้ น (รายละเอียดสรุปอยู่หวั ข้ อ 6.1 ในโครงการในอนาคต)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถใช้ ผลงานในอดีตเป็ นสิ่งพิสจู น์ให้ ลกู ค้ าได้ เห็นศักยภาพและและคุณภาพสินค้ าของบริ ษัท
ตลอดจนการบริ การและการส่งมอบงานที่ตรงเวลา รวมทัง้ ฝ่ ายบริ หารจะสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและติดตามงานอย่างใกล้ ชิดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อที่จะได้ รับงานอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทได้ สร้ างกลุ่มพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ งในการสร้ างความเชื่อมัน่ ที่จะได้ รับงานใหม่อีกใน
อนาคต นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมองหาลู่ทางธุรกิจด้ านอื่นๆ ด้ านพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังนํา้ โรงงานผลิตโซลาร์ พลังไฟฟ้ า โรงไฟฟ้า
พลังงานลม เป็ นต้ น รวมทัง้ ศึกษาความเป็ นได้ ขยายกลุม่ ลูกค้ าในประเทศในกลุม่ อาเซียนอื่น เช่น พม่า อีกด้ วย เพื่อบริ ษัทลดความเสี่ยงใน
ส่วนของรายได้ ที่ไม่สมํ่าเสมอ
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ หรื อน้ อยราย
บริ ษัทย่อย (AG&SCIMT) มีรายได้ จากลูกค้ ากลุ่มเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม โดยในงานกลุ่มเสาไฟฟ้าแรงสูง เสา
สื่อสารโทรคมนาคม ซึง่ อยู่ภายใต้ บริ ษัทย่อย (AG&SCIMT) จะรับงานจากผู้รับเหมาหลักที่สามารถชนะการประมูลจากหน่วยงานราชการ
เช่น EGAT, PEA และ MEA หรื อรับงานจากบริ ษัทผู้ให้ บริ การสื่อสารโทรคมนาคม เช่น TRUE, DTAC, AIS เป็ นต้ น โดยที่ผ่านมาในช่วง
ปี 2557 และ 3 เดือนแรก ของปี 2558 รายได้ จาก AG&SCIMT เท่ากับจํานวน 1,105.74 ล้ านบาท และ 259.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
39.49 และร้ อยละ 41.30 ของรายได้ จากการขายและบริ การรวม ตามลําดับ โดยลูกค้ าหลักของ AG&SCIMT คือ บริ ษัท วิสคัส คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด โดยเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายกลุ่มเสาไฟฟ้าแรงสูง จํานวน 367.39 ล้ านบาท และ 137.74 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 31.26
และร้ อยละ 49.41 ของรายได้ จากการขายของ AG&SCIMT ตามลําดับ ส่วนกลุ่มลูกค้ าเสาโทรคมนาคมนัน้ จะมีผ้ รู ับเหมาหลักหลายราย
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ทําให้ มีการกระจายการรับงานในกลุม่ ผู้ผลิตเสาโทรคมนาคม ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงในด้ านรายได้ หากลูกค้ ารายดังกล่าวไม่ได้ รับงาน
จากการประมูล หรื อ ได้ รั บ งานแต่ไ ม่ไ ด้ ใ ห้ ง านกับ บริ ษั ท รวมนโยบายของการขยายกํ า ลัง การผลิ ต ไฟฟ้ า และ การขยายเสาสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของผู้ที่รับสัมปทานในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี โดยเฉพาะเสาสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง เสาโครง
เหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาสื่อสารโทรคมนาคม ที่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานมากว่า 20 ปี และได้ รับ Know How จาก AG Japan (ประเทศ
ญี่ปน)
ุ่ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญการผลิตเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี มาช้ านาน จึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับความไว้ วางใจจากผู้รับเหมารายดังกล่าว และ
ยังมีการผลิตให้ แก่ผ้ รู ับเหมารายอื่นๆ ด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กระจายกลุ่มลูกค้ าโดยมีการผลิตทังเสาสายส่
้
งไฟฟ้ าแรงสูง และเสาสื่อสาร
โทรคมนาคมสําหรับระบบการสื่อสารผ่านระบบ 3G และ 4G รวมถึงผลิตเหล็กสําหรับแผงโซลาร์ เซลล์ โครงเหล็กสําหรับสะพานรถไฟ เป็ น
ต้ น โดยแนวโน้ มในอนาคต บริ ษัทสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ มากขึ ้น
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
3.2.1

ความเสี่ยงจากวัตถุดบิ สําคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาซือ้ ขายของตลาดโลก

วัตถุดิบสําคัญในการผลิตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่ว่าเป็ นตู้ควบคุมไฟฟ้ า รางเดินสายไฟ และเสาโครงเหล็ก คือ
เหล็กแผ่น เหล็กฉาก และแท่งสังกะสี ในปี 2555- 2557 บริ ษัทใช้ เหล็กและแท่งสังกะสี คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70-80 ของยอดรวม
ของการซื ้อวัตถุดิบทังหมด
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ สงั่ ซื ้อเหล็กและสังกะสีจากผู้จดั จําหน่ายภายในประเทศเท่านัน้ แต่ราคาเหล็กและแท่งสังกะสีจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ดังนัน้ ความผันผวนราคาเหล็กและแท่งสังกะสีมีผลกระทบต่อรายได้ ต้ นทุน และอัตรากําไรสุทธิของ
บริ ษัท หากกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้ าเพิ่มตามราคาของวัตถุดิบที่มีการปรับตัวขึ ้นได้
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กโดยเฉลี่ย ตังแต่
้ ปี 2548 – 2557 (ใช้ ปี 2548 เป็ นปี ฐาน) จาก
สํานักงานเศรษฐกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ แสดงไว้ ดงั แผนภาพด้ านล่างนี ้

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยต้ องอาศัยการนําเข้ าสินแร่ เหล็ก หรื อผลิตจากอุตสาหกรรมเหล็กขันต้
้ นมาใช้ เป็ น
วัตถุดิบสําหรับการผลิตเหล็กกึ่งสําเร็จรูป และเหล็กสําเร็จรูป โดยราคาเหล็กขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของเหล็ก ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย
เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศและต่า งประเทศ ราคานํ า้ มัน และถ่ า นหิ น ซึ่ง เป็ นต้ น ทุน ในการผลิ ต และขนส่ ง ความต้ อ งการและ
ความสามารถในการผลิตเหล็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นผู้ผลิตและผู้บริ โภคเหล็กรายใหญ่ที่สดุ ของโลก เป็ นต้ น (ที่มา: สถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย)
จากแผนภาพด้ านบนดัชนีราคาเหล็กในปี 2551 ปรับตัวสูงขึ ้นเป็ นอย่างมากเนื่องจาก ราคาถ่านหิน นํ ้ามัน เหล็กและ
ค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ ้นมากจากปี 2550 ประกอบกับมีอุปสงค์จากจีนที่เร่ งตัวขึ ้นหลังจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ ้น ซึ่งจีนจําเป็ นต้ องใช้ เหล็ก
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จํานวนมากในการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ (ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ผ่านทางผู้จดั การออนไลน์)
แต่ต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 จนถึงปี 2552 ราคาเหล็กกลับลดลงอย่างรวดเร็ วเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกทําให้ ความต้ องการใช้
เหล็กลดลงอย่างมาก ในขณะที่กําลังผลิตเหล็กในตลาดโลกยังอยู่ในระดับที่สงู (ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) นอกจากช่วงเวลาที่กล่าว
ไว้ ข้างต้ น ราคาเหล็กในประเทศไทยไม่ผนั ผวนมากนัก โดยในปี 2558 ราคาเหล็กมีแนวโน้ มถูกกดดันจาก ภาวะเหล็กล้ นตลาดในจีนและ
ราคานํ ้ามันที่อยู่ในระดับตํ่า ซึง่ การบริ โภคเหล็กในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงเป็ นครัง้ แรกใน 3 ทศวรรษ ณ สิ ้นปี 2557 โดยลดลงร้ อยละ
3.4 จากปี 2556 China Iron and Steel Association (CISA) มีความเห็นว่า ภาวะเหล็กล้ นตลาดน่าจะยังคงอยู่ต่อไป และการปรับตัวขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญของราคาเหล็กมีโอกาสขึ ้นได้ ยาก (ที่มา: Reuters)
ภาวะตลาดสังกะสีในประเทศในปี 2557 หดตัวจากปี 2556 เหตุด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ ปริ มาณความ
ต้ องการสังกะสีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 126,000 เมตริ กตัน หรื อลดลงประมาณร้ อยละ 6 จากปี 2556 โดยในช่วงไตรมาสแรกจนถึงไตรมาส
ที่สาม ตลาดสังกะสีภายในประเทศชะลอตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมก่อนที่จะมาฟื น้ ตัวในไตรมาสสุดท้ ายของปี ส่งผลให้ สงั กะสีขาด
แคลนในช่วงเวลาดังกล่าว และราคาสังกะสีปรับตัวสูงขึ ้น (ที่มา: รายงานประจําปี บมจ. ผาแดงอินดัสทรี )
ราคาสังกะสีในตลาดโลกขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของสังกะสีเป็ นหลัก ซึง่ มีหลายปั จจัยเป็ นสิ่งกําหนด โดยราคา
สังกะสีในปี 2557มีราคาเฉลี่ย 2,162 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยที่ 1,910 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน (ที่มา:
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ) โดยราคาของสังกะสีที่เพิ่มขึ ้นคาดว่ามีเหตุจากความต้ องการสังกะสีที่มากกว่าความสามารถในการจัดหา มีการลด
กําลังการผลิตและปิ ดเหมืองสังกะสีที่สําคัญ แต่เหมืองใหม่ยงั ไม่สามารถทดแทนกําลังการผลิตที่หายไปได้ ในปี 2558 เหมืองสังกะสีที่
สําคัญที่คาดว่าจะปิ ดในช่วงกลางปี คือ เหมือง Century ณ Queensland ประเทศออสเตรเลีย International Zinc Association คาดการณ์
ว่า ความต้ องการสังกะสีในตลาดโลกจะเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยอย่างน้ อยปี ละร้ อยละ 5 จนถึงปี 2561 ซึง่ ส่งผลให้ แนวโน้ มราคาสังกะสีมีโอกาสเพิ่ม
สูงขึ ้นในแนวทางเดียวกับปี 2557
ราคาและสต็อกโลหะสังกะสีโลกในรอบ 5 ปี ตังแต่
้ ปี 2553-2557 แสดงไว้ ดงั แผนภาพด้ านล่างนี ้

ที่มา: บมจ.ผาแดงอินดัสทรี
เนื่องจากราคาเหล็กและแท่งสังกะสีในประเทศถูกผูกขาดด้ วยผู้จัดจําหน่ายน้ อยราย ทําให้ ผ้ ูจัดจําหน่ายสามารถ
ต่อรองราคาได้ มากกว่าผู้ซื ้อ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้ บริ การเป็ นแบบรับเหมาตายตัว (ธุรกิจเสา
โครงเหล็ก) โดยเป็ นราคาที่กําหนดตังแต่
้ เริ่ มประมูลงาน หรื อรับงาน จนกระทัง่ งานแล้ วเสร็ จ ซึง่ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวราคาของเหล็ก
รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ ้น จะกระทบต่อต้ นทุนการดําเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ ้น
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงนี ้ บริ ษัทฯจะทําการตกลงราคาจากผู้ขายก่อนที่จะเสนอราคากับผู้ซื ้อตังแต่
้ ช่วงเริ่ มต้ น
ของการประมูลงานและยืนราคาให้ ครอบคลุมถึงช่วงที่จะผลิตและส่งของ และจะพยายามรวบรวมปริ มาณการสัง่ ซื ้อจากหลายๆ โครงการ
แล้ วสัง่ ในคราวเดียวกัน เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองในการซื ้อได้ มากยิ่งขึ ้น บริ ษัทไม่มีนโยบายการกักตุนเหล็กเพื่อเก็งกําไร บริ ษัทมีนโยบายการ
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บริ หารความเสี่ยงโดยกําหนดราคาขายให้ มีส่วนต่างกําไรในระดับที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบได้ ในระดับหนึ่ง ซึง่
หากราคาเหล็กมีแนวโน้ มปรั บตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องบริ ษัทจะพิจารณาปรั บราคาเพิ่มขึน้ ตามราคาวัตถุดิบได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะ
้
ตรวจสอบราคาเหล็กอย่างใกล้ ชิด เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้ มของราคาและปริ มาณความต้ องการใช้ เหล็กทังในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดเก็บเหล็กให้ น้อยที่สุด โดยอาศัยประสบการณ์ และความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้จัดหาเหล็กในการ
ประกอบการตัดสินใจในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิตสินค้ าได้ อย่างเหมาะสม
3.2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จําหน่ ายวัตถุดบิ และผู้ผลิตที่สาํ คัญ

ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จดั จําหน่ายประมาณ 3-4 ราย อย่างไรก็ตาม SCI ได้ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
จาก ผู้จดั จําหน่ายรายหนึ่ง ในช่วงปี 2555- 2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 18.9 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้ อยละ 17.11
ของยอดรวมของการซื ้อวัตถุดิบทังหมดของ
้
SCI และส่วนของ AG&SCIMT ได้ สงั่ ซื ้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จดั จําหน่ายเหล็กฉากจากผู้
จัดจําหน่ายรายหนึ่งในช่วงปี 2555-2557 คิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 49.52 และในไตรมาส 1 ปี 2558 ในสัดส่วนร้ อยละ 53.84 ของยอด
รวมของการซื ้อวัตถุดิบทังหมดของ
้
AG&SCIMT เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวสามารถจัดหาปริ มาณเหล็กและประเภทเหล็กได้ ตามที่บริ ษัท
ต้ องการและราคาที่เหมาะสม ดังนัน้ หากบริ ษัทผู้ผลิตดังกล่าว ไม่สามารถจัดหาเหล็กให้ แก่บริ ษัทได้ จะส่งผลกระทบต่อการผลิตของบริ ษัท
ในส่วนของสังกะสี บริ ษัทได้ จดั ซื ้อสังกะสีทงหมดจากบริ
ั้
ษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสังกะสีเพียงรายเดียวของประเทศไทย
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จดั จําหน่ายเหล็กและสังกะสีรายดังกล่าว และอาจเกิดปั ญหาขาดแคลนเหล็กและสังกะสี หาก
ผู้จดั จําหน่ายดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ ตามกําหนด และบริ ษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ ามาทดแทนได้ ทนั การ
ผลิต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด และมีการวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้ า และจะมีรายชื่อผู้จดั
จําหน่ายรายอื่นๆ ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้ ได้ ในอดีต บริ ษัทยังไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบอย่างรุนแรง อาจเกิดปั ญหาล่าช้ า
บ้ าง ซึง่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ จากการสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายเหล็กดังกล่าว เนื่องจาก ปั จจุบนั ภาวะ
เหล็กล้ นตลาดน่าจะยังคงอยู่ตอ่ ไป ซึง่ ไม่น่าเกิดปั ญหาขาดแคลนในช่วง 3-4 ปี นี ้ สําหรับกรณีสงั กะสี หากเกิดปั ญหาสังกะสีขาดแคลน
บริ ษัทเตรี ยมแผนสํารองในการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศซึง่ อาจมีต้นทุนที่สงู กว่าการสัง่ ซื ้อสังกะสีภายในประเทศ และกระทบต่อต้ นทุนและ
กําไรของบริ ษัท
3.2.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากความผันผวนของปริ มาณนํา้ เหนือเขื่อนตาดสเลนซึ่งส่ งผลกระทบต่ อการผลิต
ไฟฟ้าเพื่อจําหน่ ายให้ แก่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
เนื่องจากโรงไฟฟ้ าพลังนํ ้าจากเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้ าจากพลังนํ ้า ดังนัน้ นํ ้าจึงเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟ้า โดยแหล่งนํ ้าที่
สําคัญมาจากปริ มาณนํา้ ฝน ซึ่งมีข้อจํากัดเนื่องจากปริ มาณนํ ้าฝนในแต่ละช่วงเวลานันมี
้ ความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ ได้
ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา ดังนัน้ หากบริ ษัทตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (TAD) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ผลิตไฟฟ้าได้ ตํ่า
กว่าประมาณการไฟฟ้าที่ผลิตได้ บริ ษัทจะต้ องชดเชยพลังงานไฟฟ้ าให้ แก่ EDL โดยจะต้ องผลิตพลังงานไฟฟ้ ามาทดแทนในส่วนที่ขาดไปจน
ครบ
อย่างไรก็ดี ก่อนจะดําเนินการออกแบบสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้ าและก่อนการทําสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ EDL บริ ษัทย่อยได้
ศึกษาถึงปริ มาณนํ ้าที่ไหลเข้ าสูบ่ ริ เวณรับนํ ้าของเขื่อนตาดสเลนที่เกิดขึ ้นจริ งย้ อนหลัง 20 ปี นําไปคํานวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังนํ ้า และร่ วมกันกําหนดประมาณการไฟฟ้ าที่จะผลิตได้ ในรายปี (Annual Forecasted Energy Output) กับ EDL ใน
สัญญาซื ้อขายไฟฟ้าโดยใช้ สถิติของปริ มาณนํ ้าที่เกิดขึ ้นในอดีตเป็ นเกณฑ์ ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าจําหน่ายให้ แก่ EDL ได้
้
งคิดเป็ น
ตามปริ มาณไฟฟ้าตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อีกทังสั
้ ดส่วนรายได้ ของตาดสเลนเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัททังหมดยั
สัดส่วนที่ไม่มากนัก
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นอกจากนี ้ เนื่องจากสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าระหว่าง TAD กับ EDL เป็ นสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสญ
ั ญา 30 ปี นับจาก COD
ประกอบกับมีการกําหนดปริ มาณไฟฟ้าตามเป้าหมาย (Supply Target) ที่รับซื ้อและกําหนดอัตราค่าไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลาที่ชดั เจน
รวมทังระบุ
้ อตั ราค่าไฟฟ้าที่รับซื ้อที่แน่นอนในแต่ละปี จึงทําให้ ตาดสเลนมีแหล่งที่มาของรายได้ ที่แน่นอนจากการทําสัญญาซื ้อขายระยะยาว
อีกทัง้ TAD ได้ ทําข้ อตกลงเพิ่มเติมกับ EDL ในปี 2557 โดยใน 2 ปี แรกนับจากปี 2557 ตาดสเลนจะผลิตไฟฟ้าให้ ครบตามจํานวนพลังงาน
ไฟฟ้าฐาน (Base Energy) ซึง่ เป็ นปริ มาณที่กําหนดไว้ คงที่ และหากบริ ษัทผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ น้อยกว่า Base Energy จะถือว่าบริ ษัทต้ อง
ชดเชยพลังงานไฟฟ้ าแก่ EDL และจะต้ องผลิตพลังงานไฟฟ้ ามาทดแทนในส่วนที่ขาดไป ซึง่ จะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้ ในช่วงฤดูแล้ ง โดยถึงแม้ เงื่อนไขนี ้จะมีกําหนดระยะเวลาเพียง 2 ปี บริ ษัทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อเงื่อนไขนี ้กับทาง
EDL ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.3.1 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียนไม่ เพียงพอ
บริ ษัทต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการศึกษางานโครงการ โดยจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายการทํารายงานศึกษาความเป็ นไปได้ การ
ว่าจ้ างที่ปรึ กษาจากภายนอก และจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายก่อนโครงการได้ รับการอนุมตั ิ ซึ่งบริ ษัทจะต้ องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอ
นอกจากนี ้ ยังมีงานโครงการในลักษณะที่บริ ษัทจะต้ องมีการจ่ายค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าบางส่วน และหากบริ ษัทได้ รับเงินจากผู้ว่าจ้ างล่าช้ า
อาจทําให้ บริ ษัทประสบปั ญหาเงินทุนหมุนเวียนได้ โดยจะต้ องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งอื่นให้ ทนั เวลา ที่ผ่านมาบริ ษัทต้ องวางแผนที่
จะบริ หารเงินล่วงหน้ าที่ได้ มาจากผู้ว่าจ้ างและเงินที่ต้องจ่ายให้ กบั ผู้ขายวัตถุดิบและผู้รับเหมาย่อยให้ อยู่ในช่วงเวลาที่บริ ษัทสามารถเก็บ
ค่าจ้ างได้ จากผู้วา่ จ้ างให้ สมั พันธ์กนั
้ ปกรณ์ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าในประเทศสปป.ลาว บริ ษัทจะเป็ นผู้ประสานงาน
หากเป็ นลักษณะงานโครงการจัดหาและติดตังอุ
จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมให้ ผ้ วู ่าจ้ างได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินในลักษณะ Project Finance ดังนัน้ ผู้ว่าจ้ างจึงสามารถเบิก
้ วเสร็ จ ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ รับเงิน
เงินกู้ยืมเพื่อนํามาจ่ายให้ แก่บริ ษัทตามงวดการทํางาน ตัง้ แต่ เงินมัดจํา การส่งมอบ จนงานติดตังแล้
สนับสนุนด้ านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการมีความเป็ นไปได้ และผู้ก้ ยู ืมเป็ นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ า
ลาว และมีรัฐบาลลาวเป็ นผู้คํ ้าประกัน
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับ EDL ที่ทางบริ ษัท ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายให้ แก่ EDL รวมทังโครงการพั
้
ฒนา
ระบบไฟฟ้าในประเทศลาว (PDSR) นันจะมี
้
รายได้ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยในปี 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมี
รายได้ เป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเท่ากับ 42,586,902 ดอลลาร์ สหรัฐ และ 8,797,256 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ ซึง่ หากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทย่อย และงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษัทด้ วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีรายจ่ายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐในสปป.ลาวเช่นเดียวกัน เนื่องจากงานโครงการที่ได้ รับสปป.ลาว ผู้ว่าจ้ างจะจ่าย
ค่าจ้ างเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเป็ นหลัก บริ ษัทต้ องบริ หารเงินโดยจ่ายเงินผู้รับเหมารายย่อยกับผู้ขายวัตถุดิบเป็ นเงินสกุลเดียวกัน
รวมถึงบริ ษัทย่อยมีเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นที่เป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ และมีค่าใช้ จ่ายที่ต้องชํ าระเป็ นเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรั ฐ
เช่นเดียวกัน ทําให้ การดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural
hedge) และบริ ษัทมีการสํารองวงเงิน forward ไว้ บางส่วน
นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยได้ มีเงินกู้ยืมเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐซึง่ กําหนดทยอยชําระคืนเงินต้ นใน 5 ปี และจะชําระคืนเงินต้ นจนหมด
ภายในเดือนมีนาคม 2563 ดังนัน้ ในช่วงระยะเวลาที่ยงั ชําระคืนเงินต้ นไม่ครบ หากอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ ้นงวดบัญชีมีคา่ เปลี่ยนแปลงไป ก็
จะส่งผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนของ TAD และงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษัท โดยหากกรณีเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอ่อนตัวลงก็จะเกิด
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รายการกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น หรื อกรณีเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้น ก็จะเกิดรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ ้น
ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญ หรื อรับรู้ ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้ รวมของบริ ษัท โดยปี 2557 และ 3 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 16.18 ล้ านบาท และ 6.44 ล้ านบาท ตามลําดับ
3.3.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผิดสัญญากู้ยมื เงิน
เนื่องจากบริ ษัทย่อยกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ ในสปป.ลาว โดยบริ ษัทและกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้คํ ้าประกัน ในจํานวน
5.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อมาลงทุนในโครงการเขื่อนตาดสเลน โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี ้ บริ ษัทต้ องรักษาอัตราหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ ไม่เกิน 2:1 และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้ (DSCR) ไม่เกิน 1.1:1 โดยนําหุ้นตาดสเลนที่ถือโดยบริ ษัทแม่
เป็ นหลักประกัน แต่เนื่องจากบริ ษัทขาดสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียน ตาดสเลนจึงได้ ก้ ยู ืมเงินจากบริ ษัทแม่ (SCI)เพิ่มเติม ทําให้ อัตรา
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และสัดส่วน DSCR ณ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.08 เท่า และ 1.82 เท่า ตามลําดับ ดังนัน้ หากบริ ษัทยังไม่
สามารถปรับปรุ งฐานะทางการเงินของบริ ษัทให้ ดีขึน้ ได้ บริ ษัทก็มีแนวโน้ มจะผิดสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งสถาบัน
การเงินอาจจะฟ้องบังคับหลักประกันขายทอดตลาดและทําให้ บริ ษัทไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ เ จรจากับ สถาบัน การเงิ น ดัง กล่า วแล้ ว เพื่ อ ขอผ่อ นผัน การคงอัต ราส่ว นทางการเงิ น เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับความสามารถชําระหนี ้ของบริ ษัท ซึง่ ทางสถาบันการเงินอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ มีการดําเนินการใดๆ กับทาง
บริ ษัทแต่อย่างใด ซึง่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าทางสถาบันการเงินจะให้ การผ่อนผันในเรื่ องดังกล่าวเนื่องจากบริ ษัทยังคงมีหลักประกันกับทางสถาบัน
การเงิน
3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรั พย์
3.4.1 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ > 50%
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้ วย กลุ่มพฤฒินารากร กลุ่มญาณิสรางค์กลู กลุ่มเพียรวิทยาสกุล
้
ษัท ถึงแม้ ว่าภายหลังการ
ถือหุ้นในบริ ษัทจํานวน 527,427,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.76 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 70.32 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั คง
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรื อโอน
กิจการบางส่วนหรื อทังหมด
้
เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ เป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระภายนอก
อีก 2 ท่านรวมเป็ น 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
้
10 ท่าน เข้ าร่ วมในการประชุมคณะกรรมการเพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล
้ ้ เพื่อให้
การทํางานของคณะกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
เกิดความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริ หารงานภายในบริ ษัทจะเป็ นไปอย่างโปร่งใส
3.4.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนได้ รับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเกณฑ์กําไรจากการดําเนินงาน เมื่อ
วันที่ [ * ] 2558 และบริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท
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ในเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจํานวนไม่ตํ่ากว่า 1,000 ราย บริ ษัทจึงยังมีความไม่แน่นอนที่จะ
ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขาย
หุ้นของบริ ษัทในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สามารถเข้ า
จดทะเบียนได้
3.4.3 ความเสี่ยงด้ านประเด็นทางกฎหมาย
ปั จจุบนั สปป.ลาว ยังไม่มีบทบัญญัติด้านประเด็นทางกฎหมายในการขจัดปั ญหาความขัดแย้ งของข้ อกฎหมายเหมือนประเทศ
ไทย เพราะฉะนันเมื
้ ่อมีกรณีพิพาทใน สปป.ลาว เกี่ยวกับความขัดแย้ งดังกล่าว จึงส่งผลให้ ศาลของสปป.ลาวมีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจให้
เป็ นไปตามข้ อกฎหมายของ สปป.ลาว ตามแต่ละกรณีที่เกิดขึ ้นโดยไม่จําเป็ นที่จะต้ องคํานึงถึงประเด็นแห่งความขัดแย้ งของข้ อกฎหมายใน
ประเทศอื่นแต่อย่างใด เพราะยึดตามอาณาเขตแห่งอธิปไตยของ สปป.ลาว
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางกฎหมายที่ สปป.ลาว ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในข้ อกฎหมายของ
ประเทศลาวเป็ นอย่างดี เพราะบริ ษัทเล็งเห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดกรณีใด ๆ ที่จะเป็ นไปในทางที่บริ ษัทจะเสียประโยชน์ โดยที่ก่อนทํา
สัญญาหรื อธุรกรรมต่างๆ ที่สําคัญที่เกิดใน สปป.ลาว บริ ษัทจะต้ องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายก่อนทุกครัง้ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งหรื อ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
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