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บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ประมาณ  98.80 ลานบาท เพื่อชําระคืน
เงินกูยืมระยะสั้นที่บริษัทกูยืมมาจากบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด เปนการชั่วคราวกอนที่บริษัทจะไดรับเงินทุน
จากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อใชลงทุนในโรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติกและแมพิมพใน
ประเทศจีนซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2546 โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแลวของบริษัทดังกลาว  
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 
1.1 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาดชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและ

เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสประเภทออดิโอวิชชัวล 
ที่ผานมา ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสประเภทออดิโอวิชชัวลสราง

รายไดประมาณรอยละ 60-70 ของรายไดรวมของบริษัท อยางไรก็ตามตลาดผลิตภัณฑประเภทนี้มีการแขงขันที่รุนแรงมาก
ขึ้น ทั้งจากการแขงขันจากบริษัทสัญชาติญี่ปุนและไตหวันที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และบริษัทคูแขงในประเทศจีน
ซึ่งมีตนทุนแรงงานที่ต่ํากวา ประกอบกับในอุตสาหกรรมโดยรวมยังมีกําลังการผลิตเหลืออยูอีกมาก ดังนั้น สายผลิตภัณฑ
ประเภทนี้จึงมีการแขงขันทางดานราคาที่สูงซึ่งจะสงผลกระทบตออัตรากําไรเบื้องตนของบริษัท รวมทั้งอัตราการเจริญเติบ
โตของยอดขาย และความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดวางแนวทางรองรับความเสี่ยงดังตอไป
นี้ 

ก. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตทั้งของแรงงานและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเพื่อใหมีตนทุนตอหนวยที่ต่ําลง 
ข. ขยายฐานลูกคาเขาไปในสายผลิตภัณฑที่ยังคงมีความตองการสูง และมีการแขงขันทางดานราคาที่ต่ํากวา เชน 

ตลาดชิ้นสวนพลาสติกสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต 
ค. ปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ่มฝมือแรงงานเพื่อทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีคุณภาพสูง และมีความแตกตาง

จากผลิตภัณฑของคูแขงขันอื่นๆ 
ง. ขยายการลงทุนเขาไปในจีน เพื่อเปนฐานการผลิตสินคาชิ้นสวนพลาสติกที่มีตนทุนการผลิตที่ลดลง 

 
1.2 ความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบ 

เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสินคาชิ้นสวนพลาสติก เนื่องจากเม็ดพลาสติกเปนผลพลอยไดจากการ 
กล่ันน้ํามันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกจึงผันแปรตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ในการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก บริษัทจะส่ังซื้อเม็ด
พลาสติกเกือบทั้งหมดจากแหลงผลิตภายในประเทศ โดยซื้อเปนสกุลเงินบาท อยางไรก็ตาม ราคาเม็ดพลาสติกในตลาด
โลกซึ่งซื้อขายกันดวยเงินสกุลเหรียญดอลลารสหรัฐกับราคาเม็ดพลาสติกในประเทศไทย ซึ่งซื้อขายกันดวยสกุลเงินบาทมัก
จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวยระดับความผันผวนที่แตกตางกันออกไปตามสภาพตลาดและปจจัยอื่นๆอีกหลาย
ประการ เชน ระดับของอุปสงคและอุปทาน ในชวง 2 ปที่ผานมาตนทุนเม็ดพลาสติกคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 
ของตนทุนผลิตรวมของผลิตภัณฑพลาสติก หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น กําไรขั้นตนของกิจการอาจจะ
ไดรับผลกระทบบาง บริษัทสามารถที่จะผลักภาระตนทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มราคาขายไดกับลูกคาบางราย 
ในขณะที่ลูกคาบางราย บริษัทอาจจะไมสามารถปรับราคาขายตามตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไดทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงมี
ความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบอยูบาง อยางไรก็ตามบริษัทไดวางแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบ ดัง
ตอไปนี้ 

ก. บริษัทจะสานความสัมพันธที่ดีและติดตอทางการคากับผูผลิตเม็ดพลาสติกหลายๆ ราย 
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ข. บริษัทจะเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติกจากผูขายมากกวา 1 รายกอนการสั่งซื้อ  เพื่อใหไดเงื่อนไขทางการคาที่ดี

ที่สุด 
ค. ติดตามแนวโนมราคาเม็ดพลาสติกจากผูขายภายในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
ง. มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมโดยการติดตามแนวโนมของราคาเม็ดพลาสติกทั้งในตลาดโลกและ

ภายในประเทศไทย หากราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น บริษัทจะซื้อเม็ดพลาสติกลวงหนาในปริมาณ
ที่เพียงพอตอการใชในการผลิตในชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

จ. ติดตอและสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถชี้แจงและปรับราคาสินคาตามตนทุนที่เปน
จริงได 

 
1.3 ความเส่ียงดานการพึ่งพาบริษัทแม 

ในปจจุบันบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป (Daily Operation) อยางปกติโดยที่ไมจําเปนตองพึ่งพิงบริษัทแม 
คือ บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด อยางไรก็ตาม บริษัทยังไดรับการสนับสนุนทางดานธุรกิจจากบริษัทแมใน 2 
ดาน คือ ดานเทคโนโลยีและการตลาด ตามสัญญาใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service 
Agreement) ที่ไดทํากับบริษัทแม ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแตป 2544 – 2549 เพื่อใหไดรับการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตที่กาวหนาจากประเทศญี่ปุน และความชวยเหลือทางดานการตลาด  สัญญาดังกลาวไดกําหนดใหบริษัทตองจาย
คาธรรมเนียมการใหบริการทางดานเทคนิคและการพัฒนาใหกับบริษัทแมในอัตรารอยละ 5 ของยอดขายสุทธิประจําเดือน
ของบริษัทหลังหักคาประกันภัย ภาษีขาย และคาอากรประเภทอื่นๆ ในป 2544/2545 และ  2545/2546 ที่ผานมาบริษัทได
จายคาธรรมเนียมดังกลาวใหกับบริษัทแมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  35.79 และ 45.17 ลานบาทตามลําดับ 
 
ดานเทคโนโลยี 

จากประสบการณการดําเนินธุรกิจของบริษัทมานานถึง 15 ป การควบคุมคุณภาพในแตละกระบวนการของการ
ผลิตในแตละโรงงานอยางใกลชิด การมุงพัฒนาบุคลากรของบริษัทในฝายตางๆมาอยางตอเนื่อง ดวยความเอาใจใสที่ดีแก
พนักงาน ความรูและเทคนิคในการผลิตของชางเทคนิคไทยที่ไดรับการฝกอบรมที่ประเทศญี่ปุนโดยบริษัทแม และการที่
พนักงานสะสมความรูและประสบการณในการผลิต จึงทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับของลูกคาวากระบวนการผลิตของบริษัทมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีตนทุนในการผลิตตอหนวยที่คอนขางต่ํา    
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงตองพึ่งพิงความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆจากบริษัทแมซึ่งมีหนวยงานวิจัย
ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเอง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหมๆของบริษัท และปรับปรุงความมีประสิทธิ
ภาพในการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง บริษัทไดวางแนวทางเพื่อรองรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงความชวยเหลือ
ทางดานเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทแมดังตอไปนี้ 

ก. ฝกฝนชางเทคนิค ผูควบคุมกระบวนการผลิตและผูชํานาญการของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิต 

ข. สงเสริมใหชางเทคนิค และผูชํานาญการของบริษัทใหไดมีโอกาสในการเรียนรู รวมถึงใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต 
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ดานการตลาด 

บริษัทแมจะใหขาวสาร และขอมูลทางการตลาดที่สําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติก รวมถึงแนะนํา
ลูกคาเพิ่มเติมใหแกบริษัท โดยที่บริษัทจะเขาติดตอกับลูกคาเองโดยตรง นอกจากนี้บริษัทแมจะทําการคัดเลือก และจัดสง
บุคลากรชาวญี่ปุนที่มีความรู และประสบการณทางดานการตลาดและการหาลูกคาเพื่อทําหนาที่บริหารงานทางดานการ
ตลาด และติดตอกับลูกคาของบริษัท โดยเฉพาะ OEM รายใหญจากประเทศญี่ปุน โดยที่บุคลากรเหลานี้จะเขาทํางานเปน
พนักงานของบริษัท ในขณะที่เจาหนาที่การตลาดชาวไทยจะติดตอและประสานงานกับลูกคารายอื่นๆโดยทั่วไป จะเห็นวา
บริษัทยังคงพึ่งพิงความชวยเหลือทางดานการตลาดจากบริษัทแมอยูบาง อยางไรก็ตาม บริษัทไดวางแนวทางเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 

ก. เปดโอกาสใหเจาหนาที่การตลาดของบริษัทที่เปนคนไทยมีโอกาสในการติดตอ และประสานงานกับลูกคาที่มีอยู
ในปจจุบันมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงทางดานการตลาดจากบริษัทแม  

ข. เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และใหบริการจัดสงสินคาใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และความสัมพันธที่ดีกับลูกคาในระยะยาว                                                                             

 
1.4 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีการกูยืมเงินในวงเงิน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงินบาทประมาณ 104.15 ลานบาท (ใชอัตราแลก
เปล่ียนที่ 41.66 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอปจากบริษัทแมของบริษัท คือ บริษัท มิตซูวา 
อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดเพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทไปยังประเทศจีน โดยจะตองชําระคืนเงินตนภายใน 
1 ปนับแตวันที่บริษัทเบิกเงินดังกลาวมาใชเปนครั้งแรก  นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทยังมีรายการหนี้สินใน
สกุลเงินตราตางประเทศที่มีนัยสําคัญคือเจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 88.60 ลานเยน หรือคิดเปนเงินบาท
ประมาณ 31.19 ลานบาท (ใชอัตราแลกเปลี่ยนที่  0.3520 บาทตอ 1 เยน)    บริษัทไมไดจัดทําสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวง
หนาเพื่อปองกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับรายการหนี้สินทั้งสอง
รายการดังกลาว ทั้งนี้เพราะบริษัทเห็นวาการกูยืมเงินจากบริษัทแมและเจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรมีกําหนดชําระคืนระยะสั้น
คือภายใน 1 ปเทานั้นซึ่งไมนาจะมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมากนัก การใชสัญญาอัตราแลก
เปล่ียนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจึงนาจะกอใหเกิดตนทุนมากกวาผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ในขณะเดียวกัน
บริษัทมีรายไดบางสวนที่เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐซึ่งจะสามารถนํามาชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทแมได  

 
1.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลัก
ทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมแลวเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 
2546 และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมของตลาดหลัก
ทรัพยฯได อยางไรก็ดี บริษัทก็ยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 
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ตลาดหลักทรัพยใหม ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และ
อาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได   

 
1.6 ความเส่ียงดานการบริหาร การจัดการ 

บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมมิตซูวา (Mitsuwa Group) ซึ่งประกอบไปดวยบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค       
อินดัสตรี จํากัด บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด และตระกูลยามาดา ปจจุบันกลุมมิตซูวาถือหุนรวมกันประมาณรอยละ 85 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 161.50 ลานบาท และจะลดลงเปนรอยละ 67  ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวหลังการเสนอ
ขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ จึงทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนได
เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญจากที่ประชุมผูถือหุน 
ยกเวนในเรื่องที่ตองไดรับคะแนนเสียงสวนใหญจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวง
ดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

นอกจากนี้นโยบายในการบริหารและดําเนินกิจการโดยสวนใหญของบริษัทจะถูกกําหนดโดยกลุมผูบริหารจาก
ตระกูลยามาดาซึ่งเปนผูกอตั้งและผูถือหุนรายใหญของทั้งบริษัทและบริษัทแม ซึ่งอาจจะสงผลใหมีการผูกขาดการบริหาร
งานโดยคนกลุมเดียว บริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี จึงไดจัดใหมีกลไกลตรวจสอบและถวงดุล (Check and 
Balance Mechanism) ภายในกิจการดังตอไปนี้ 

ก. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทานเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งทํา
ใหเกิดการถวงดุลของการบริหารจัดการไดระดับหนึ่ง 

ข. จัดใหมีการแบงแยกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลง
ไปในฝายและแผนกตางๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไมใหอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
อยูที่กรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว 

ค. จัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่สามารถปฎิบัติงานไดอยางเปนอิสระตามความเหมาะสม และขึ้นตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจะสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในดานตางๆรวมทั้งดานการบริหาร ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
1.7 ความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุนเมื่อหุนของบริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

กอนการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ กลุมมิตซูวาซึ่งถือหุนรวมกัน
ทั้งส้ิน 27,533,450 หุน คิดเปนรอยละ 85 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนที่กลุมมิตซูวาถือจะลดลงเหลือ 26,668,450 หุน คิดเปนรอยละ 67 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลว จะเห็นวากลุมมิตซูวายังคงถือหุนสวนใหญของบริษัทอยู หุนที่ถือโดยกลุมมิตซูวานี้จะถูกส่ังหามขายทั้งจํานวนตามขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยมีระยะเวลา
ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด เปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
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ใหมเปนครั้งแรก โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 
เดือน กลุมมิตซูวาจะสามารถทยอยขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขาย อยางไรก็ตาม ถึง
แมวากลุมมิตซูวาซึ่งเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทมีนโยบายใหความสําคัญตอการลงทุนในบริษัทเพื่อใหบริษัทเปนฐาน
การผลิตและขยายการดําเนินงานอยางตอเนื่องในประเทศไทยตอไป ผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ยังคงมี
ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุน หากกลุมมิตซูวาทําการขายหุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาขายหุนดังกลาว 
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