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1.! ปจจยัความเสี่ยง
         1.1  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

เน่ืองจากสินคาท่ีบริษัทผลิตเปนอุปกรณพ้ืนฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในการผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อปุกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา  เชน เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทเคล่ือนท่ี เครื่อง
คอมพิวเตอร เปนตน ซึง่การเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลใหเทคโนโลยขีองสารกึง่ตัวนํ าประเภท ไดโอดตองเปล่ียน
แปลงตาม  โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นสวนใหญจะเปนเพียงการเปล่ียนแปลงใน 2 สวน คือ การเปลี่ยนแปลงใน
สวนของคุณสมบัติทางไฟฟาและรูปทรง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟา ไดแก ปริมาณของกระแสไฟฟาสูง
สุดและตํ ่าสุดท่ีไหลผาน คาแรงดันไฟฟา ระยะเวลาในการฟนตัว (Reverse recovery time) เปนตน สํ าหรับในสวน
ของรูปทรง ไดแก ไดโอดท่ีมีขาส้ันลง, การน ํา Diodes หลายๆตัวมาตอรวมกัน (Bridge Diodes), Surface Mounted
Diodes (SMD) ซึง่ไมมขีา ตลอดจน ไดโอดที่มีขนาดเล็กลง เปนตน สงผลใหผูผลิตอุปกรณสารกึง่ตัวนํ าประเภท ได
โอด ตองมคีวามพรอมสํ าหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในชวงที่ผานมา
น้ัน ไมไดเกิดขึ้นบอยนัก ประกอบกับในสวนของคุณสมบัติทางไฟฟานั้น ทางผูผลิต Silicon Wafer จะทํ าหนาท่ีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว สํ าหรับในสวนของรูปทรงน้ัน ในชวงที่ผานมารูปทรงที่
มกีารผลิตออกมากอนหนายังคงถูกใชมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถรองรับความตองการของผูใช
ไดอยู สํ าหรับในสวนของบริษทัน้ัน  นอกจากคุณภาพของ Silicon Wafer ท่ีนํ ามาใชจะสามารถรองรับคุณสมบัติทาง
ไฟฟาไดหลากหลายแลว ในสวนของสายการผลิตของบริษัทก็สามารถรองรับการผลิตไดหลายรูปทรงประเภท รวมทั้ง
ยังสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะพิเศษไดเพ่ิมเติมอีกดวย ทั้งนี้หากมีความจ ําเปนที่จะตองมีการลงทุน
เพ่ิมเตมิในอนาคต บริษัทคาดวาจะเงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงจะไมสูงมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตบางขั้นตอน
สามารถใชรวมกันได
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1.2!ความเส่ียงดานการจัดหาวัตถุดิบ
วตัถดุบิหลักที่ใชในการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ําประเภทไดโอด ของบริษัท ไดแก Silicon wafer, Lead และ

Solder คิดเปนสัดสวนโดยรวมประมาณรอยละ 80 ของปริมาณวตัถดุิบท้ังหมด ซึ่งจะเปนการนํ าเขาจากตางประเทศ
เน่ืองจากในปจจุบันยงัไมมีการผลิตภายในประเทศ จากการที่บริษัทตองพึ่งพิงการนํ าเขาวัตถุดิบจากตางประเทศอาจ
ทํ าใหบริษทัอาจประสบปญหาในเร่ืองของวัตถุดิบในการผลิต ดังนี้

-! ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ: ในสวนของปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ผูบริหารบริษัทไดดํ าเนินการแก
ปญหาขอน้ี ดวยการสราง และประสานความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตวัตถุดิบหลายรายและมีการกระจาย
การส่ังซือ้ไปยงัผูผลิตมากราย ซึ่งจะเปนการชวยใหบริษัทมีความคลองตัวในการจัดหาวัตถุดิบ นอก
จากน้ีทางบรษิทัเองก็ไดมีการพัฒนาระบบการจัดการวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-! การจดัหาวัตถุดิบไมทันตามกํ าหนดเวลาการผลิต: เน่ืองจากบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตวัตถุดิบ
มาอยางตอเน่ือง และยาวนาน ทํ าใหบริษัทไดรับความรวมมือที่ดีจากผูผลิตวัตถุดิบหลายรายในกรณีที่
ตองจดัหาวตัถดุบิอยางเรงดวน จึงเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว

-! การเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบ การเพิ่มขึ้นของจ ํานวนผูผลิตวัตถุดิบในปจจุบัน สงผลใหราคาวัตถุดิบ
หลักท่ีใชในการผลิตในชวงท่ีผานมาลดลงตลอด และอาจจะมีแนวโนมลดลงอีกในอนาคต

 จากมาตรการดงักลาวขางตน ที่บริษัทไดเตรียมการไวเพื่อรองรับปญหาตางๆ ทางดานวัตถุดิบนี้ ทํ าให
บริษทัสามารถลดความเส่ียงในการจัดหาวตัถุดิบลงได

1.3!ความเส่ียงจากการผลิตสินคานอยประเภท
ในปจจุบันผลิตภัณฑท่ีบริษัททํ าการผลิตและจํ าหนาย ไดแก อุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภทไดโอด เทานั้น

ทํ าใหรายไดและผลการด ําเนินงานของบริษัทขึ้นอยูกับการผลิตและจ ําหนายของสินคาเพียงประเภทเดียว ซึ่งอาจจะ
ไดรับผลกระทบในกรณีท่ี อุปกรณสารกึ่งตัวน ําประเภทไดโอดมีราคาลดลง หรือมีการใชผลิตภัณฑประเภทอื่นทดแทน
อยางไรกต็าม เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายท้ังในแงของรูปแบบและการใชงาน ทํ าใหสามารถรอง
รบัความตองการของลูกคาและการใชงานไดหลายประเภท อีกทั้งยังเปนการอํ านวยความสะดวกใหกับลูกคาในการ
ซือ้สินคาไดครบทุกรายการ โดยไมตองแยกซื้อจากหลายบริษัท ดังนั้นความหลากหลายของผลิตภัณฑจึงมีสวนชวยให
บริษทัสามารถลดความเสี่ยงของสินคานอยประเภทได  ในสวนของการลดลงของราคานั้น เนื่องจากผลิตภัณฑสวน
ใหญของบริษัทจํ าหนายใหกับลูกคาในระดับบน ซึง่ใหความสํ าคัญในเรื่องของคุณภาพมากกวาราคาสินคา รวมทั้ง
บริษทัยังไดมีการพัฒนาสินคาในรูปแบบใหมๆ  ท้ังในแงของคุณภาพท่ีดีข้ึนและรูปทรงของผลิตภัณฑท่ีสามารถสนอง
ตอบตอความตองการและสะดวกตอการใชงาน ซ่ึงผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ  นั้นบริษัทสามารถก ําหนดราคาขายไดสูง
ขึน้  สํ าหรับในเร่ืองผลิตภัณฑทดแทนน้ัน เนื่องจาก ไดโอด จัดเปนอุปกรณพื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
สํ าคญั และวตัถดุิบซึ่งไดแกซิลิกอนนั้นเปนวัตถุดิบที่มีอยูมากตามธรรมชาต ิ อาทิเชน ทราย ควอทซ เปนตน ฉะน้ัน
หากพิจารณาในแงความจ ําเปนในการใชงานของไดโอดและตนทุนการผลิตแลว โอกาสท่ีจะมีผลิตภัณฑทดแทนจึง
เปนไปไดนอย
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1.4!ความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของคูแขงขันและการแขงขันดานราคา
เน่ืองจากในปจจุบัน มีผูผลิตรายใหมจากประเทศจีนหันมาท ําอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น สงผลใหอุตสาห

กรรมการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวน ํา ประเภทไดโอด มีการแขงขันมากขึ้น เนื่องจากผูผลิตจากประเทศจีนจะไดเปรียบผู
ผลิตจากประเทศอ่ืนในเรื่องของตนทุนคาแรงและวัตถุดิบที่ถูกกวา กลยุทธทางดานราคาจึงถูกนํ ามาใชเปนปจจัยใน
การแขงขนั สงผลใหอัตรากํ าไรโดยรวมของอุตสาหกรรมลดลง ทํ าใหผูผลิตหลายรายพยายามลดตนทุนการผลิต โดย
การลดคณุภาพของวัตถุดิบหรือยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนคาแรงถูก เปนตน ในสวนของบริษัทไดมีการ
ปรับเปล่ียนนโยบายการด ําเนินงานเพื่อใหสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมได โดยมุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง
ใหกบักลุมลูกคาในระดับบนท่ีใหความสํ าคัญในเรื่องคุณภาพของสินคาเปนหลัก และมีความภักดีในตราสินคาสูง
ประกอบกบัคูแขงในตลาดระดับบนยงัมีอยูนอย ทํ าใหบริษัทไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของคูแขงขันนอยกวาผู
ผลิตในตลาดลางรายอื่น

1.5!ความเส่ียงทางดานสินคาคงคลัง
เน่ืองจากท่ีผานมาบริษัทมีนโยบายในการผลิตสินคาหลากหลายรายการ เพื่อสรางความไดเปรียบในเรื่อง

ของระยะเวลาการสงมอบสินคา รวมท้ังเพ่ือรองรบัความตองการของลูกคา ทํ าใหบริษัทมีความจํ าเปนตองเก็บส ํารอง
ผลิตภัณฑหลายรูปแบบและหลายรายการ รวมท้ังการสํ ารองวัตถุดิบใหมีปริมาณเพียงพอ สงผลใหสินคาคงคลังของ
บริษัทมีปริมาณที่คอนขางสูง โดยมมีลูคา ณ 30 มิถุนายน 2546 เทากับ 185.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.72
ของมลูคาสินทรัพยรวม ทํ าใหบริษัทอาจประสบปญหาในเรื่องของสภาพคลองไดในอนาคต เนื่องจากบริษัทจ ําเปนท่ี
จะตองใชเงินทุนจํ านวนหนึ่งเพื่อใชในการสํ ารอง วัตถุดิบ และสินคาสํ าเร็จรูป

สํ าหรับในสวนของสินคาสํ าเร็จรูปนั้น เพื่อรองรับนโยบายการผลิตสินคาหลายรายการ สงผลใหบริษทัมีการ
สํ ารองสินคาคงเหลือในปริมาณท่ีสูง แมวาสินคาของบริษัทจัดเปนอุปกรณสารกึ่งตัวน ําพื้นฐานที่จ ําเปนในวงจร
อิเล็กทรอนิกส และเปนสินคาที่ไมเสื่อมสลายงาย สามารถเก็บรักษาไดเปนเวลานาน รวมท้ังรูปแบบผลิตภัณฑท่ี
บริษทัสํ ารองน้ันสวนใหญเปนอุปกรณสารก่ึงตัวนํ า ประเภทไดโอด ที่นิยมใชในกลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสกต็าม  แตบริษัทอาจประสบปญหาในเร่ืองของสินคาบางรายการท่ีอาจมีการหมุนเวียนชาหรือคงคาง
เปนเวลานาน เพื่อแกไขปญหาดังกลาวบริษัทไดมีการดํ าเนินการดังนี้

-! กํ าหนดนโยบายการตั้งคาเผ่ือผลขาดทุนสินคาเส่ือมสภาพและลาสมัยสํ าหรับสินคาคงเหลือท่ีมีอายุ
มากกวา 1 ปแลว

-! การจ ําหนายสินคาสินคาสํ าเร็จรูปที่มีคุณสมบัติไมอยูในมาตรฐานที่บริษัทก ําหนด หรือสินคามาตรฐาน
ท่ัวไป  ภายใตตราสินคาอื่นใหกับกลุมลูกคาระดับกลางหรือระดับลาง ซึ่งจะชวยในการขยายฐานลูกคา
ในตลาดระดับอ่ืนๆใหกับบริษัทอีกทางหน่ึง

จากนโยบายดงักลาว บริษัทคาดวาจะสามารถลดปริมาณสินคาคงเหลือไดในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา
สภาพคลองในการด ําเนินงานได

1.6!ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญเปนวัตถุดิบที่ตองน ําเขาจากตางประเทศและตองช ําระคาวัตถุดิบ

เปนเงนิตราตางประเทศ ทํ าใหบริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แตเนื่องจากลักษณะการจํ าหนายสินคา
ของบริษทัจะเนนการสงออกเปนหลักและไดรับช ําระคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศเชนกัน ถือเปนการปองกันความ
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สวนท่ี 2 หนา 4

เส่ียงโดยธรรมชาต ิ (Natural Hedge) โดยในป 2545  บริษทัมมีลูคาการชํ าระที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งคิดเปนเงิน
บาทเทากบั 191.88 ลานบาท และมูลคาเงินที่ไดรับช ําระที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งคิดเปนเงินบาทเทากับ 191.57
ลานบาท ในขณะที่ในชวงครึ่งปแรกของป 2546 บริษทัมมีลูคาการชํ าระที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งคิดเปนเงินบาท
เทากบั 108.22 ลานบาท และมูลคาเงินที่ไดรับช ําระที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งคิดเปนเงินบาทเทากับ 116.60 ลาน
บาท ซึง่แมจะไมเปนการปองกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางสมบูรณก็ตาม แตก็สามารถชวย
บริษทัลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาวลงได เนื่องจากบริษัทมีผลตางของรายไดและรายจายที่เปนเงินตราตางประเทศ
อยูเปนจ ํานวนไมมาก นอกจากนี้บริษัทยังไดรับอนุมัติวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา(FWC)จากสถาบัน
การเงนิ สํ าหรับในกรณีที่บริษัทตองการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

1.7!ความเส่ียงจากการพึ่งพิงตัวแทนจํ าหนาย
ปจจบัุนบริษทัจ ําหนายสินคาผาน 2 ชองทาง ไดแก จํ าหนายโดยตรงกับลูกคา และจํ าหนายผานตัวแทน

จ ําหนายของบริษัท (Sole Agent)ทีบ่รษิทัแตงตัง้ เพื่อใหชวยในการทํ าการตลาดในแตละพื้นที่ตามที่ก ําหนดไวใน
สัญญา ซึง่ตวัแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจะตองทํ าการตลาดใหกับบริษัท ไมวาจะเปนการไปออกบธูตามงาน
ตางๆ หรือการจดัสรางเว็ปไซทเพื่อใหลูกคาของบริษัทสามารถหาขอมูลสินคาของบริษัทไดงาย โดยบริษัทมียอด
จ ําหนายผานตัวแทนจ ําหนายในป 2545 เทากับรอยละ 42.91ของยอดขายไดโอดรวม ในขณะที่ใน 6 เดือนแรกของป
2546 บริษทัมยีอดขายผานตัวแทนจํ าหนายคิดเปนรอยละ 60.75 ของยอดจ ําหนายรวม บริษทัอาจไดรับผลกระทบ
ดานรายไดในอนาคตหากบริษทัตัวแทนรายหน่ึงรายใดเลิกเปนตัวแทนจํ าหนายใหกับบริษัท แตอยางไรก็ตาม เนื่อง
จากคณุภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและไดรับการยอมรับจากลูกคา รวมทั้งที่ผานมาบริษัทไดรับค ําสั่งซื้ออยาง
ตอเน่ือง แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑของบริษัทมีสวนชวยใหการประกอบธุรกิจของตัวแทนจํ าหนายประสบความสํ าเร็จ
นอกจากน้ี บริษทัมนีโยบายเปดกวางสํ าหรับผูที่มีความประสงคที่จะเปนตัวแทนจ ําหนายสินคาของบริษัท ควบคูกับ
การขยายชองทางการจ ําหนายโดยการขายตรงไปสูกลุมลูกคา เพื่อลดความเสี่ยงในสวนนี้

  1.8  ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญเกินกวารอยละ 50
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ นายศราวธุ จินตวุฒ ิ ถือหุนอยูจ ํานวน 40,800,000 หุน คิดเปนรอยละ

68.05 ของทุนช ําระแลวของบริษัท และกลุมจักรเพ็ชร ที่ถือหุนรวมกัน 7,067,400 หุน คิดเปนรอยละ 11.79 ของทุน
ช ําระแลวของบริษัท ซึ่งแมภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้จะท ําใหผูถือหุนรายใหญสองกลุมดังกลาว
ลดสัดสวนการถอืหุนลงเปนรอยละ 51.00 และ 8.83 ตามลํ าดับก็ตาม แตอยางไรก็ตาม กลุมผูถือหุนดังกลาวยังคงถือ
หุนสวนใหญ ซ่ึงทํ าใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ได ยกเวนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือขอ
บังคบัของบริษัทท่ีก ําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอ่ืนๆ อาจไมสามารถรวบ
รวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได
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