บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงที่จะกลาวถึงในที่นี้เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอันอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ นักลงทุนควรพิจารณา
ปจจัยเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ประกอบการพิจารณาการลงทุน ปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญประกอบดวย
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1

ปจจัยเสี่ยงจากคูแขงรายใหญและคูแขงรายใหม

ปจจุบันบริษัทฯ มีคูแขงที่เปนผูผลิตยางนอกยางในสําหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนตรายใหญในประเทศ 3-4 ราย โอกาสใน
การเกิดผูผลิตรายใหมขึ้นอยูกับภาวะความตองการสินคาของตลาด ทั้งนี้ผูผลิตรายใหมจะตองมีความพรอมทั้งดานเงินทุน
เทคโนโลยี บุคลากร การตลาด และเครื่องหมายการคาที่เปนที่ยอมรับ สําหรับคูแขงรายใหมในประเทศยังไมมีแนวโนมวาจะเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากกําลังการผลิตในปจจุบันยังมีอยูเพียงพอที่จะรองรับความตองการภายในประเทศได อีกทั้งผูผลิตรายเดิมก็มีความ
สัมพันธกับลูกคามาเปนเวลานาน จึงไมเปนการงายสําหรับการเขาตลาดสําหรับผูผลิตรายใหม สําหรับคูแขงรายใหมในตาง
ประเทศนั้น การที่บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของ บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร อินดัสทรี จํากัด หรือ “HFR” ซึ่งดําเนินการและมีความ
ชํานาญในธุรกิจดานนี้มาเปนเวลานาน รวมทั้งมีฐานการผลิตและจําหนายในหลายประเทศ ทําใหมีเครือขายการตลาดที่ครอบคลุม
และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันในตลาดตางประเทศได
1.2

ปจจัยเสี่ยงจากการแขงขันกันเองภายในกลุมและบริษัท Sumitomo Rubber

เนื่องจากบริษัทฯ ในกลุมมีการผลิตสินคาและผลิตภัณฑซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน แมวาจะมีการแบง
ตลาดและระดับของผลิตภัณฑเพื่อไมใหซ้ําซอนกัน แตก็ไมไดมีสัญญาที่มีผลบังคับได อยางไรก็ตามบริษัทแมก็ไดมีมติของที่
ประชุมคณะกรรมการสําหรับนโยบายการแบงตลาดและระดับของผลิตภัณฑระหวางบริษัทในกลุม และยังคอยควบคุมบริษัทใน
กลุมใหดําเนินไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
สําหรับบริษัท Sumitomo Rubber เองก็เปนผูถือหุนสําคัญในบริษัทแม แมวาจะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตยางรถยนตและ
ยางรถจักรยานยนต แตเนื่องจากบริษัท Sumitomo Rubber เปนกลุมพันธมิตรและเนนการผลิตยางรถยนตมากกวา จึงเนนการเปน
คูคาทางธุรกิจและเปนผูสนับสนุนการผลิตยางรถจักรยานยนตใหกับบริษัทแมและบริษัทในกลุมมากกวาจะเปนคูแขง
1.3

ปจจัยเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสงออกเปนหลัก คิดเปนรอยละ 79 ในป 2545 และรอยละ 75 สิ้นสุดไตรมาส 2 ป 2546 และมี
การนําเขาวัตถุดิบบางสวนจากตางประเทศ รอยละ 50 และ 40 ตามลําดับ ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะจะมีผลตอราคาผลิตภัณฑและตนทุนการผลิต ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงปกติ หาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทแข็งขึ้นจะทําใหรายไดในรูปเงินบาทต่ําลง และตนทุนวัตถุดิบนําเขาในรูปเงินบาทต่ําลง ในขณะ
เดียวกันก็อาจทําใหเสียเปรียบในเชิงการแขงขันในตลาดตางประเทศ ในทางกลับกันหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทออนลง
บริษัทฯ จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดตางประเทศไดมากขึ้น สงผลใหบริษัทฯ สงออกสินคาไดมากขึ้น
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แตตนทุนวัตถุดิบนําเขาในรูปเงินบาทสูงขึ้น อยางไรก็ตามหากเทียบสัดสวนเงินตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ทําการคาปรากฎวา เปน
เงินสกุลยูโรในอัตราสวนรอยละ 54 และเงินสกุลดอลลารรอยละ 46 ดังนั้นถึงแมวาคาเงินบาทจะแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับคาเงินดอล
ลารสหรัฐ ซึ่งมีผลทําใหรายไดเปนเงินบาทนอยลง แตคาเงินบาทก็มีคาออนลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร ซึ่งมีผลทําใหรายไดเปน
เงินบาทมีคามากขึ้นเชนเดียวกัน จึงเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ไมมีการกูเงินใน
สกุลตางประเทศ จึงไมมีความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินกู
1.4

ปจจัยเสี่ยงในเรื่องของราคาสินคาและวัตถุดิบผันแปรไปตามราคาตลาดโลก

เนื่องจากผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ จะสงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้น ราคาของสินคาจึงขึ้นอยูกับภาวะของตลาดโลกดวย
ซึ่งเปนปจจัยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชนราคายางพารา ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตยาง ราคาปรับตัวสูงขึ้นจาก 25
บาท/กิโลกรัมในป 2543 เปน 50 บาท/กิโลกรัมในป 2546 เนื่องจากภาวะขาดแคลนอุปทานจากภาวะมรสุมทางภาคใต รวมทั้ง
ความตองการใชยางพาราจากประเทศจีนมาขึ้นหลังจากเปดประเทศอยางเปนทางการ อยางไรก็ตามภาวะการขาดแคลนอุปทานดัง
กลาวนาจะเปนชั่วคราวเทานั้น นอกจากนั้นดวยการที่ประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบานไดแก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ถือ
ไดวาเปนแหลงวัตถุดิบยางพาราที่ใหญที่สุดในโลก จึงไมเปนที่สงสัยวาจะเปนตัวกําหนดราคาของยางพาราของทั่วโลก และเมื่อผู
ประกอบการยางรถไดรับผลกระทบจากราคายางพาราที่เพิ่มขึ้น จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดวาผูประกอบการรายใหญของโลกเชน
มิชิลิน จะเปนผูนําในการปรับขึ้นราคาจําหนายยาง ซึ่งนาจะเปนสวนชวยใหบริษัทปรับขึ้นราคาขายไดดวย อยางไรก็ตามยางพารา
โดยรวมคิดเปนสัดสวนของตนทุนรวมนอยกวารอยละ 11 รวมทั้งผลิตภัณฑบางประเภทเชน ยางในรถจักรยาน และยางในรถจักร
ยานยนต ก็ใชยางสังเคราะหทั้งหมดอยูแลว และผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก ยางนอกรถจักรยาน และยางนอกรถจักรยานยนต ก็สามารถ
ใชยางสังเคราะหทดแทนไดบางสวนอีกดวย
นอกจากนั้นวัตถุดิบและสารเคมีบางชนิดไดแก ไนลอน ผงคารบอน ขดลวด มักจะมีความผันผวนในเรื่องราคาเนื่องจากกระทบ
โดยตรงจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนราคาขายตามตนทุนของการผลิต และมีการ
ซื้อวัตถุดิบซึ่งมีการกําหนดไวลวงหนาประมาณ 3 เดือนเปนการชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของการกําหนดตนทุนและราคาขาย

1.5

ปจจัยเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องจักร

เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินการผลิตถึงวันละ 2 รอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นหากเครื่องจักรไดรับความเสียหายจนทําใหตองชะงัก
การผลิต ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอกําลังการผลิตได ทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบและบํารุงรักษาซอมแซมเครื่องจักร
อยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมพรอมทั้งกอนจะเริ่มเดินเครื่องทําการผลิต บริษัทฯ จะทําการปดซอมใหญปละ 2 ครั้งโดยจะใชโอกาส
วันหยุดสําคัญที่ติดตอกันนานไดแกสงกรานต ปใหม ซึ่งจะไมทําใหกระทบตอการผลิต นอกจากนี้หากมีเหตุการณที่ตองทําใหการ
ผลิตชะงัก บริษัทฯ ก็จะวาจางใหผูผลิตภายนอกทําการผลิตแทน ซึ่งจะเปนลักษณะการทําสัญญาเปนครั้งคราว อยางไรก็ตามตั้งแต
บริษัทฯ ทําการผลิตมาจนถึงปจจุบันยังไมเคยประสบกับปญหาเครื่องจักรเสียหายจนสงผลกระทบตอการหยุดชะงักในกระบวน
การผลิตแตอยางใด
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2.

คามเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

2.1

ปจจัยเสี่ยงจากความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญคือ HFR ซึ่งเปนบริษัทแมที่ไตหวันถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 27.10 ลานหุน คิดเปนรอยละ 70 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (หลังเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลว) จึงทําใหบริษัทแมสามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่น ๆ อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได
อยางไรก็ตามนโยบายของบริษัทแมก็จะไมแทรกแซงและใหอิสระในการดําเนินงาน โดยบริษัทแมจะเปนผูสนับสนุนและชวย
เหลือมากกวา เชนบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนยอดขายตางประเทศทั้งหมดจากบริษัทแม สวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จะมี
ความเปนอิสระและตัดสินใจไดเอง หากบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขและราคาที่ดีกวา ปจจุบันสัดสวนของการสั่งซื้อวัตถุดิบสวนใหญ
แลวบริษัทฯ จะเปนผูสั่งซื้อจากผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบโดยตรง มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทแมเพียงรอยละ 1.97 ของมูลคา
วัตถุดิบทั้งหมด ครึ่งปแรก 2546 นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการที่บริษัทแม อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการทํารายการระหวางกันภาย
ในกลุม ซึ่งมีผลทําใหบริษัทไดรับผลกระทบในทางลบ เชน การกําหนดใหบริษัทมี Margin นอย การสง Order ของลูกคาให
บริษัทในปริมาณที่นอยลง หรือการใหบริษัทชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอื่นที่อยูในกลุม อยางไรก็ตามจากการดําเนินงานที่
ผานมาจะเห็นไดวาบริษัทแมมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่คอนขางชัดเจน มีการแบงตลาดและกลุมลูกคาที่ไมทับซอน
กันระหวางบริษัทในกลุม โดยบริษัทในกลุมเองก็จะปฏิบัติตามระเบียบการคาขายระหวางกลุมคือมีการคิดราคาตนทุนบวกดวย
กําไรซึ่งก็เปนราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการคากับบริษัทอื่นนอกกลุม นอกจากนี้บริษัทแมเองก็เปนบริษัทมหาชนในตลาด
หลักทรัพยที่ไตหวันซึ่งจะปฎิบัติใหถูกตองตามระเบียบบรรษัทภิบาลเชนกัน

2.2

การบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

บริษัทฯ เปนบริษัทในเครือของ HFR ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 70 (หลังเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลว) บริษัทแมเปนบริษัท
ที่ตั้งอยูที่ประเทศไตหวันซึ่งมีบริษัทในเครือหลายแหงกระจายอยูตามประเทศตาง ๆ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายยางนอกและ
ยางในภายใตยี่หอ “DURO” และ “DUNLOP” มาเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้เพื่อใหสินคามีคุณภาพและราคาที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งปองกันการแขงขันกันเองภายในกลุม บริษัทในกลุมจะตองใชเทคโนโลยีการผลิต นโยบายการกําหนดราคา และนโยบาย
การตลาดซึ่งกําหนดโดยบริษัทแม
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองพึ่งพิงบริษัทแมเปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงานทําใหบริษัทมีความเสี่ยงตอการ
ดําเนินธุรกิจอยางมากหากมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญ เนื่องจากกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวอาจจะไมใหความสําคัญกับ
การขายสินคาของบริษัทฯ เทาที่ควร ซึ่งจะทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ลดลงไปและกระทบตอความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทฯ ในอนาคตได อยางไรก็ตามหลังจากการเสนอขายหุนครั้งนี้แลวผูถือหุนรายใหญก็ยังคงเปนกลุมเดิม และยังคง
นโยบายการสนับสนุนการตลาดตางประเทศใหกับบริษัทในเครืออยางชัดเจน เพื่อใหภาพรวมของกลุมมีความแข็งแกรงทางดาน
การตลาดตางประเทศและปองกันการแขงขันของธุรกิจในกลุมเดียวกัน รวมทั้งสามารถแขงขันกับบริษัทนอกกลุมได นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มสัดสวนการจําหนายภายในประเทศใหมากขึ้นโดยที่บริษัทฯ จะเปนทําการตลาดเองไมมีการแทรกแซงโดย
บริษัทแมรวมถึงเรื่องราคาขายดวย รวมทั้งแสวงหาตลาดตางประเทศที่ไมซ้ําซอนตลาดที่ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแมและ
บริษัทในเครือ
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บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

สําหรับผูถือหุนรายใหญอีกรายที่สําคัญคือ บริษัท Sumitomo Rubber นั้น ถึงแมวาจะถือหุนเพียงรอยละ 9.80 ในบริษัทแมแตก็มี
ความสําคัญและถือวาเปนผูถือหุนรายใหญรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทแมและบริษัทในกลุมอาจจะไดรับผลกระทบหากบริษัท Sumitomo
Rubber ถอนหุนออกไป เพราะรายไดสวนหนึ่งมาจากผลติภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา DUNLOP และการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยีการผลิตใหกับบริษัทแมและบริษัทในกลุม อยางไรก็ตามบริษัท Sumitomo Rubber มีความสัมพันธที่ดีและติดตอทาง
ธุรกิจกับทางบริษัทแมและบริษัทในกลุมมาเปนเวลานาน จากคูคากลายเปนผูถือหุน และบริษัทแมยังมีการรวมทุนกับ บริษัท
Sumitomo Rubber ในประเทศจีนอีกดวย แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ดีและการรวมมือกันทางธุรกิจที่นาจะเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต
กลาวโดยสรุปหากบริษัทฯ ไมไดรับความชวยเหลือจากผูถือหุนรายใหญแลว บริษัทก็สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดจากความมั่น
คงในฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เอง และความสามารถทางการตลาดดังจะเห็นไดวามีการขยายการตลาดซึ่งบริษัทฯ บุกเบิกเอง
จากรอยละ 5 เปนรอยละ 25 ภายใน 5 ปที่ผานมา นอกจากนี้ความสัมพันธที่ดีและมีมาชานานระหวางบริษัทฯ กับบริษัทแมและ
Sumitomo Rubber กวา 24 ปก็เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือที่ดีตลอดมา
3.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หุนสามัญที่บริษัทฯ เสนอขายใหประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนไดรับการอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนตลาดรองรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น หุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้อาจ
จะประสบปญหาในเรื่องของสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ หากหุนสามัญของบริษัทฯไมสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนหรือผูสนใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ไมไดรับผล
ตอบแทนจากการขายหุนตามราคาที่คาดการณไว เพื่อแกไขปญหาในเรื่องดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการยื่นขออนุญาตตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อดําเนินการใหหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพื่อทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
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