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วัตถปุระสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีมีดังน้ี
วัตถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ

1. ลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือขยาย
กํ าลังการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี
ในสวน SMT

30 – 40 ลานบาท ไตรมาสที่ 4 ป 2544

2. ชํ าระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สวนท่ีเหลือจากการลงทุนขางตน ไตรมาสท่ี 4 ป 2544

1. ปจจัยความเสี่ยง
การดํ าเนนิงานของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของและอาจมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และ/
หรือผูลงทุนอยางมีนัยสํ าคัญ ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ
จากลักษณะของธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะตองใชวัตถุดิบที่หลากหลายชนิดจํ านวน
มาก ท ําใหบริษัทมีความเสี่ยงทางดานการขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิด การจัดหาวัตถุดิบเขามาไมทัน
ตามกํ าหนดการผลิตที่วางไว หรือทางดานการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายได
และคาใชจายในการผลิตของบริษัท อยางไรก็ตาม จากประสบการณของบริษัทในการดํ าเนินธุรกิจดานน้ี
ตอเน่ืองมากวา 10 ป บริษัทไดสรางความสัมพันธที่ตอเนื่องระยะยาวกับผูจํ าหนายวัตถุดิบหลายรายทั้ง
ในและตางประเทศ และบริษัทไดมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารวัตถุดิบคง
คลังและการจัดซ้ืออยางตอเน่ือง
ในบางกรณีท่ีเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบหายากบางชนิดในตลาดโลกอยางรุนแรง ท ําใหบริษัทไม
สามารถผลิตสินคาไดตามกํ าหนดและตองเล่ือนการสงมอบสินคาใหลูกคาออกไป จากความสัมพันธที่ดี
กับลูกคา บริษทัไดรับความรวมมือจากลูกคาในการแกไขปญหาดังกลาวโดยการชวยสั่งซื้อวัตถุดิบที่หา
ยากบางชนิด นอกจากน้ี ท่ีผานมาลูกคาไมเคยยกเลิกการส่ังซ้ือสินคา หรือเรียกเก็บคาปรับจากบริษัท
ดวยสาเหตดัุงกลาว ดังนั้นจึงเห็นไดวาบริษัทมีความคลองตัวในการจัดหาวัตถุดิบตามความตองการของ
ลูกคาอยางเพียงพอ สํ าหรับความเสี่ยงทางดานการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ที่ผานมาบริษัท
สามารถตกลงกับลูกคาในการเพ่ิมราคาขายสินคาแกลูกคาตามตนทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนได ท ําใหความ
เส่ียงดานน้ีลดลง



 หนาที่ 3 ของจํ านวน 35 หนา

2. ความเส่ียงดานลูกคา
ทีผ่านมา บริษัทยังไมมีการขายสินคาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของยอดขายรวม เปนเวลา 3 ป
ตดิตอกนั อยางไรก็ตาม ยอดขายสวนใหญประมาณรอยละ 90 เปนการขายใหแกลูกคารายใหญ 10 ราย
ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกคารายใหญดังกลาวเปนลูกคาเกาแกของบริษัทและมีความตองการสินคาในปริมาณที่
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับกํ าลังการผลิตของบริษัท ดังน้ัน ตามนโยบายการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ท่ีเนน
การรวมมือในระยะยาวกับลูกคา บริษัทจึงจํ าเปนตองใหความสํ าคัญในการใหบริการการผลิตสินคากับ
ลกูคาทีม่คีวามรวมมือในระยะยาวกับบริษัทมาโดยตอเนื่องกอน ท ําใหปริมาณการขายสินคาแกกลุมลูก
คาเหลาน้ีเปนสัดสวนท่ีสูง ดังน้ัน บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคารายใหญบางรายอันจะมีผล
กระทบตอการลดลงของยอดขายของบริษัท
เพือ่ลดความเส่ียงดังกลาว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มกํ าลังการผลิตเพ่ือตอบสนองลูกคารายอ่ืนๆ อันเปน
การปรับสัดสวนของลูกคาใหเหมาะสม โดยบริษัทไดดํ าเนินการขยายกํ าลังการผลิตในสวน SMT ใน
เดือนมีนาคม 2543 ท่ีผานมาประมาณรอยละ 30 และเพิ่มกํ าลังการผลิตในสวนดังกลาวในไตรมาสท่ี 3
ป 2543 น้ีอีกประมาณรอยละ 14 ท ําใหสามารถเพ่ิมการผลิตตามความตองการของลูกคารายอ่ืนไดมาก
ขึน้ ท ําใหสัดสวนลูกคารายใหญ 10 รายแรก ลดลงเปนรอยละประมาณ 85 ของยอดขายรวมในป 2543
และคาดวาจะลดลงเปนรอยละ 75 ของยอดขายรวมในป 2544
นอกจากน้ีบริษทัไดมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา จากปจจุบัน
บริษทัและบริษัทยอยมีฐานลูกคาท้ังส้ินกวา 40 ราย เปนการสงออกทางตรงและทางออมไปญ่ีปุนรอยละ
40 สหรัฐอเมริการอยละ 30 ยโุรปรอยละ 20 และอ่ืนๆ อีกรอยละ 2 ของยอดขายรวมป 2543 สวนที่
เหลืออีกประมาณรอยละ 8 เปนการขายใหกับลูกคาในประเทศ บริษัทมีตัวแทนจ ําหนายในสหรัฐอเมริกา
1 ราย และในยโุรป 1 ราย และมีเปาหมายที่จะแตงตั้งตัวแทนจ ําหนายในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาเพิ่ม
ข้ึนอีก 1-2 รายในอนาคต เพื่อชวยในการขยายฐานลูกคาในตลาดดังกลาว ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการ
ตดิตอกับลูกคารายใหมกวา 10 ราย ซึ่งลูกคาเหลานี้ไดติดตอกับบริษัทตอเนื่องมาตั้งแตปที่ผานมาและ
ขณะน้ีอยูในชวงการเสนอราคาและการผลิตสินคาตัวอยาง ซึ่งคาดวาจะไดรับคํ าส่ังซ้ือภายในปน้ีและป
หนา

3. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
เน่ืองจากลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัทที่ตองนํ าเขาวัตถุดิบเปนเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐเปนสวนใหญ
แมวาจะมีรายไดจากการสงออกอิงเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐซ่ึงเปนรายไดสวนใหญมาชดเชย กลุม
บริษทัยังมคีวามเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวอยูบาง โดยในป 2543 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากยอดมูลคาการนํ าเขาวัตถุดิบประมาณ 1 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 6 ของยอดขายรวมป 2543 นอกจากน้ี บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาวที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ยกเวนหน้ีสินทรัสตรีซีทโดย ณ 30 มิถุนายน 2544 มีจ ํานวน 62 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการส่ังซ้ือวัตถุดิบ
จากตางประเทศ และการนํ าเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ซึ่งท ําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความผัน
ผวนจากอัตราแลกเปล่ียนอยูบาง สํ าหรับชวง 6 เดือนแรกป 2544 ที่ผานมา บริษัทมีขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนประมาณ 2 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดพยายามบริหารความเสี่ยงดานนี้ โดยการจัด
การใหเงินรับสกุลเงินตราตางประเทศจากการขายสินคา สอดคลองกับการชํ าระเงินคาวัตถุดิบท่ีเปนเงิน
ตราตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหความเสี่ยงดานนี้ลดลง และบริษัทมีการท ําสัญญาซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศลวงหนา (Forward Contract) สํ าหรับการส่ังซ้ือเคร่ืองจักรท่ีมิใชเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐ เชน
เยน และดอยชมารก
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4. ความเส่ียงดานการรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณและความรูความสามารถ
เน่ืองจากธุรกิจการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส จํ าเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีประสบการณ รวมทั้ง
แรงงานทีม่ทีกัษะพอสมควร ดังน้ัน บริษัทจึงเนนการอบรมพนักงาน ใหมีความรู ความเขาใจในธุรกิจ
พัฒนาทกัษะแรงงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาด การสรางขวัญกํ าลังใจและทัศนคติที่ดีแก
พนักงานทีม่ีตอบริษัท และใหพนักงานเขามีสวนรวมในการดํ าเนินงาน ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทสามารถ
รกัษาพนกังานใหอยูกับบริษัทไดดีพอสมควร โดยจะเห็นไดวาอายุงานของผูบริหารสวนใหญไมนอยกวา
5 ป และอายุงานเฉล่ียของพนักงานประมาณ 4 ป สวนตัวเลขการปรับเปล่ียนพนักงาน (Employee
Turnover) ของทัง้บริษัทและบริษัทยอยภายใน 3 ปที่ผานมาจะตํ่ ากวารอยละ 5 ตอป นอกจากน้ีบริษัท
ยงัไดสรางวิธีการท ํางานใหเปนระบบ เพ่ือลดความเส่ียงดานบุคลากรลง

5. ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
โดยทัว่ไป ความเส่ียงในดานการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสสํ าหรับผู
ใหบริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (PCBA) มไีมมากนัก เน่ืองจากจะเปนลักษณะคอยเปนคอย
ไปในการพฒันาการใชแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือผลิตสินคาใหมๆ  โดยที่บริษัทไดติดตามการเปลี่ยน
แปลงเทคโนโลยีในตลาดและจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง ท ําใหบริษัทจะสามารถปรับตัว
ตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตได

6. ความเส่ียงจากภาวะการเกิดสงครามของโลก
สถานการณการเกิดสงครามในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เปนลูกคาหลักของบริษัท อาจมีผล
กระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ในดานความตองการสินคาท่ีชะลอตัว การเกิดอุปสรรคในการติด
ตอส่ือสารและการขนสงสินคาระหวางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงทางดานวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็
ตาม ในชวงท่ีผานมาหลังจากท่ีเกิดเหตุการณตึงเครียดของโลกจากภาวะสงครามอันเน่ืองมาจากการกอ
วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาโดยผูกอการรายในเดือนกันยายน 2544 จนถึงปจจุบัน บริษัทยังไมไดรับผล
กระทบจากเหตุการณดังกลาวมากนัก กลาวคือ ยอดการส่ังซ้ือและแผนการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคายังคง
เปนไปตามเดิมโดยที่ไมมีการยกเลิกคํ าส่ังซ้ือสินคาแตอาจมีการปรับกํ าหนดการสงมอบสินคาบาง นอก
จากน้ี ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจะมีผลใหผูผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสหลายๆราย
พิจารณาจางผูประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีคุณภาพสินคาที่มีมาตรฐานที่ดีและตนทุนตํ่ ากวา
มากขึ้นแทนที่การผลิตเอง อันจะเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและกลุมผู ประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสสงออกที่มีมาตรฐานคุณภาพสินคาที่ดี ท่ีจะขยายฐานลูกคาและเพ่ิมมูลคาการส่ังซ้ือจาก
ลูกคาไดมากข้ึน

7. ความเส่ียงดานบริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง ของจํ านวนหุนที่จํ าหนาย
ไดแลวทัง้หมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งนี้
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในคร้ังน้ี คุณจักรพันธ มานัสสถิตย และบุคคลตามมาตรา
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 18 ทั้งนี้
เมือ่รวมกับกลุมบุคคลใกลชิดซ่ึงไดแก ญาติสนิท และผูบริหารแลวจะถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 70 
ซ่ึงอาจสงผลใหกลุมดังกลาวมีอิทธิพลในการกํ าหนดนโยบายการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทผานมติที่
ประชมุผูถอืหุน โดยที่ผานมาไดมีความเห็นในการลงมติที่ประชุมผูถือหุนไปในทางเดียวกัน อยางไรก็
ตามกลุมบุคคลใกลชิดดังกลาวไมถือเปนกลุมบุคคลเดียวกันกับคุณจักรพันธ เมื่อพิจารณาตามมาตรา
258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 การตัดสินใจตางๆ จะมีความเปน
อิสระจากกัน โดยอาจมีความเห็นแตกตางจากกลุมผูถือหุนรายใหญได


