บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

กอนการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงอยางรอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยความเสี่ยงที่ระบุไวใน
เอกสารฉบับนี้ อางอิงจากขอมูลปจจุบันและการคาดการณอนาคตเทาที่สามารถระบุได ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบตอมูลคาหุนของบริษัทและในอนาคตอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจ รายได และผลการดําเนินงานของบริษัทได นอกจากนี้ขอความในลักษณะการคาดการณที่
ปรากฎในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้เชนการใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “ประมาณ” “คาดหมาย”
“มีแผนจะ” หรือ “ตั้ง ใจ” เปนต น หรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณ
หรือคาดคะเนก็ได
1. ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสีย่ งจากการพึ่งพาลูกคารายใหญและลูกคาอุตสาหกรรมยานยนต
ปจจุบันบริษัทจําหนายสินคาใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมหลัก 3 อุตสาหกรรม โดยในไตรมาสที่
2 ป 2554 แตละอุตสาหกรรมมีสัดสวนการจําหนายตอรายไดรวมเปนดังนี้(1) อุตสาหกรรมยานยนต มี
สัดสวนรอยละ 60.67, (2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น มี
สัดสวนรอยละ 16.14 และ (3) อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล มีสัดสวนรอยละ 20.54 โดยในป
2551 – 2553 และไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทมีการพึ่งพารายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตสูง
ถึงประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการขาย นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวบริษัทมีรายไดจากการขาย
ใหลูกคารายใหญ 10 รายแรกในสัดสวนสูงถึงรอยละ 82 – 86.4 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งหาก
บริษัทสูญเสียรายไดจากกลุมลูกคารายใหญ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนตก็จะ
สงผลกระทบตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะกระจายแหลงที่มาของรายไดไมใหพึ่งพารายไดจากลูกคาราย
ใดรายหนึ่งหรือลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งมากเกินไป รวมถึงกระจายแหลงที่มาของรายไดไปยังอุตสาหกรรม
อื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต แตเนื่องจากลูกคารายใหญ 10 รายแรกสวนใหญเปนบริษัทขนาด
ใหญที่มีรายไดจากการขายตั้งแตระดับพันลานบาทตอปขึ้นไปจนถึงระดับหมื่นลานบาทตอป ซึ่งมูลคา
ชิ้นสวนที่ลูกคาดังกลาวสั่งซื้อจากบริษัทนับเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการสั่งซื้อ
สินคาทั้งหมดของลูกคาดังกลาว แตนับเปนสัดสวนมูลคาการสั่งซื้อที่สูงสําหรับบริษัท ทั้งนี้บริษัทไมมี
ลูกคารายใดที่บริษัทจําหนายสินคาใหเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑหนึ่ง
ไปยั งอี ก ผลิต ภัณ ฑห นึ่ง รวมถึ งความสามารถในการหาตลาดใหม และปรับเปลี่ ย นการผลิต ชิ้น สว น
สําหรับอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่งไดเปนอยางดี จึงทําใหบริษัทสามารถปรับตัวไดดีใน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
กรณีที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดภาวะถดถอย ดังเชนในอดีตที่ผานมาเมื่อภาวะอุตสาหกรรมยานยนต
ชะลอตัวลงในป 2540 บริษัทก็หันไปมุงเนนการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานแทน
ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการผลิตสินคาสําหรับกลุมธุรกิจเดียว ในป 2541 บริษัทจึงเริ่มผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห แ ก อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร เ ครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งทํ า ความเย็ น และเมื่ อ
อุตสาหกรรมยานยนตเริ่มฟนตัวในป 2547 บริษัทก็กลับมามุงเนนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตอีก
ครั้งหนึ่ง ตอมาในป 2549 เมื่อภาวะอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานมีการแขงขันกันอยางรุนแรงจนทําให
กําไรตอหนวยลดลงอยางตอเนื่อง บริษัทจึงปรับเปลี่ยนการผลิตบางสวนไปสูการผลิตใหแกอุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร เ ครื่ อ งปรั บ อากาศและเครื่ อ งทํ า ความเย็ น จากที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการปรับตัวของบริษัทไดอยางรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึง
ทําใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง
โครงสรางรายได
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หมายเหตุ: ป 2543 – 2547 รวมรายไดของบริษัท เอเซีย ชาฟท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทในขณะนั้น
ที่มา: บริษัท

1.2 ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
วัต ถุดิ บหลัก ที่ใ ชใ นการผลิ ตชิ้ นส ว นของบริษั ท ได แก เหล็ ก อลู มิเ นีย ม และแสตนเลส ซึ่ ง
วัตถุดิบดังกลาวมีลักษณะเปน Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกลาวถูกกําหนดขึ้นโดยอุป
สงคและอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแตละชวงเวลา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 12 การวิเคราะหตนทุนขายและอัตรากําไรขั้นตน)

สวนที่ 2 หนา 3
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ดัง นั้น หากราคาของวั ตถุ ดิบ ดั ง กลา วปรั บตั ว เพิ่ มสู ง ขึ้น ก็จ ะสง ผลใหผู ผลิ ต ในอุต สาหกรรม
เดียวกับบริษัทไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหกําไรของบริษัทลดลงตามไปดวยเพราะ
ตองชวยแบงเบาภาระรวมกับลูกคา
แมวาการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกลาวจะอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทก็
ตาม แตบริษัทจัดใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยางใกลชิดโดยการจัด
ใหมีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะหแนวโนมของราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา
รวมถึงการประเมินความตองการใชวัตถุดิบของบริษัทในแตละชวงเวลา เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารการ
สั่งซื้อและระยะเวลาการสงวัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิต และไมใหบริษัทตองสต็อควัตถุดิบไว
มากเกินความจําเปน นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทก็จะ
เจรจากับลูกคาเพื่อขอปรับราคาจําหนายชิ้นสวนของบริษัท โดยปกติจะมีการรับภาระตนทุนที่สูงขึ้น
รวมกัน โดยลูกคาจะรับภาระเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามในการเจรจาดังกลาวจะมีความลาชา (lag time)
เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุดิบยังคงอยูภายใตความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจึงยังคงมีความเสี่ยงตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู ในทางตรงกันขามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกคาก็จะขอเจรจากับ
บริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจําหนายเชนเดียวกัน จึงอาจทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากระดับปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 นโยบายการกําหนดราคา)
1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนของบริษัทสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจาก
สินคาที่บริษัทผลิตเปนชิ้นสวนที่ตองการความแมนยําสูง ประกอบกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตตองมี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนด อยางไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสวน
ใหญผานผูจัดจําหนายในประเทศซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินบาท จึงทําใหบริษัทไมมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีดังกลาว แตในบางกรณีวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกคา
กําหนดไมมีจําหนายภายในประเทศ หรือในบางกรณีลูกคาเปนผูกําหนดรายชื่อผูจัดจําหนายวัตถุดิบให
บริษัทเปนผูเลือก ซึ่งผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาวลวนแตเปนผูจัดจําหนายที่อยูในตางประเทศ ทําให
บริษัทตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางสวนโดยตรงจากตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในกรณีดังกลาวซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 18.2
ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
แตเนื่องจากบริษัทมีการจําหนายชิ้นสวนสวนหนึ่งใหแกลูกคาตางประเทศและไดรับชําระเงิน
เปนเงินตราตางประเทศดวย บริษัทจึงใชเงินตราตางประเทศที่ไดรับจากการขายไปจายชําระคาซื้อวัตถุดิบ
โดยเงิ น ตราต า งประเทศที่ บ ริ ษั ท ได รั บ จากการขายชิ้ น ส ว นมี จํ า นวนใกล เ คี ย งกั บ จํ า นวนเงิ น ตรา
ตางประเทศที่บริษัทตองจายชําระเปนคาวัตถุดิบ โดยในไตรมาสที่ 2 ป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขาย
ชิ้นสวนเปนเงินตราตางประเทศประมาณ 2.57 ลานดอลลารสหรัฐหรือคิดเปนจํานวนเงินเทียบเทา 78.90
ลานบาท และมียอดสั่งซื้อวัตถุดิบเปนเงินตราตางประเทศประมาณ 1.17 ลานดอลลารสหรัฐ 1.86 ลานเยน
สวนที่ 2 หนา 4
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และ 0.04 ลานดอลลารสิงคโปร คิดเปนจํานวนเงินรวมเทียบเทา 37.88 ลานบาท จากลักษณะการทําธุรกิจ
ดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวาบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจคอนขางต่ํา เนื่องจากมีรายรับและรายจายบางสวนเปนเงินตราตางประเทศที่มีจํานวน
คอนขางใกลเคียงกัน แตอยางไรก็ตามบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงคงเหลืออยูบางจากความแตกตางของ
วันที่รับชําระเงินตราตางประเทศจากการขายสินคา กับ วันที่ชําระคาวัตถุดิบเปนเงินตราตางประเทศ
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนําเขาเครื่องจักรจาก
ตางประเทศ โดยบริษัทนําเขาเครื่องจักรสวนใหญจากประเทศญี่ปุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
บริษัทมียอดสั่งซื้อเครื่องจักรคงคางเปนสกุลเงินตางประเทศประมาณ 113.23 ลานเยน คิดเปนจํานวนเงิน
เทียบเทาประมาณ 43.25 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวโดยมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนเรียบรอยแลวใน
เดือนเมษายน 2554
1.4 ความเสี่ยงจากไมมีสัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยสวนใหญซึ่งเปนหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้จะไม
มีการทําสัญญาระยะยาวในการใหบริการกับลูกคา แตจะเปนการทําสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ป
หรืออาจจะไมมีการทําสัญญาในการใหบริการก็ได โดยจะเปนเพียงใบสั่งซื้อเทานั้นขึ้นอยูกับนโยบายใน
การทําสัญญาของลูกคาแตละราย
เมื่อครบอายุสัญญาหรือถึงกําหนดเวลาที่ลูกคาจะเปลี่ยนรุนของผลิตภัณฑ ลูกคาก็จะจัดใหมีการ
คัดเลือกผูผลิตและผูจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณรายใหม ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคา
หากบริษัทไมไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตและผูจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณใหแกลูกคาตอไป
อยางไรก็ตาม โดยปกติผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล มักจะไมเปลี่ยนแปลง
ผูผลิตหรือผูจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณใหแกผูประกอบการ เนื่องจากการสรรหาผูผลิตหรือผูจัดหา
ชิ้นสวนและอุปกรณที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ผูประกอบการกําหนดโดยสามารถจัดสงไดตาม
กําหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกําลังการผลิตในชวงที่มีความตองการเพิ่มสูงกวาปกตินั้น
จะตองมีขั้นตอนและใชเวลานาน ซึ่งจะทําใหกระทบตอกระบวนการผลิตของลูกคาและมีความเสี่ยงดาน
คุ ณ ภาพ กล า วคื อ โดยปกติ ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล มักจะสรรหาและคัดเลือก
ผูผลิตหรือ ผูจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณใหกับผูประกอบการจํานวนจํากัดเพียง 1 – 3 รายตอการผลิต
ชิ้นสวนใดๆ โดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อใหไดรับการคัดเลือกเปนผูผลิตชิ้นสวนปอนใหกับ
ผูป ระกอบการนั้น มี ชว งระยะเวลาตั้ ง แต 3 เดื อ นไปจนถึง 2 ป ทั้ งนี้ ร ะยะเวลาดัง กลา วอาจมากน อ ย
แตกตางกันไปตามรูปแบบและความซับซอนของการผลิตชิ้นสวนในแตละผลิตภัณฑ ดังนั้น หากบริษัท
ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับผูประกอบการรายใดๆ แลว ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาใน
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การผลิตจะอยูในระดับต่ํา เนื่องจากโดยปกติผูประกอบการมักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงผูผลิตชิ้นสวนราย
ใดจนกวาจะหมดรุนของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 5 – 7 ป หรือมากกวานั้นตามแต
รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑในแตละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริษัทเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนที่มีมาตรฐาน จึงสงผลใหลูกคามีความเชื่อมั่น
ในการดําเนินงานและชิ้นงานของบริษัท และมีแนวโนมที่จะใหบริษัทเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนใหแก
ลูกคาตอไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหมใหบริษัทเสนอราคาอยางตอเนื่อง
1.5 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุน
จากการที่ลูกคาสวนใหญของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลูกคารอยละ 57.54 ของรายได
จากการขาย มีบริษัทแมอยูในประเทศญี่ปุน และผูจัดจําหนายวัตถุดิบรอยละ 4.72 ของยอดซื้อเปนผูจัด
จําหนายที่มีบริษัทแมในประเทศญี่ปุน บริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิ
ในประเทศญี่ปุนที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมป 2554 เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบาง
ประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณการผลิตรถยนตลงเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณชิ้นสวนที่มี
จํานวนจํากัด ทั้งนี้ คาดวาเหตุการณดัง กลาวนาจะมี ผลกระทบตอ ผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้ น
เนื่องจากผูผลิตรถยนตตางจะตองเรงหาโรงงานผลิตชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อ
ปรับใหปริมาณการผลิตกลับสูสภาวะปกติและเพื่อผลิตใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคางในชวงกอนหนานี้ใหได
โดยเร็วที่สุดตอไป
นอกจากนี้ เหตุการณภัยธรรมชาติในญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจาย
ความเสี่ยงของบริษัทญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการผลิตนอกประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทย
เปนหนึ่งในประเทศที่บริษัทญี่ปุนใหความสนใจในการเขามาขยายการลงทุน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็ง
หลายๆ ดาน อาทิ ประสบการณที่ย าวนานในอุ ตสาหกรรมรถยนต แรงงานฝมื อ สาธารณู ปโภคขั้ น
พื้น ฐานและการคมนาคมที่ ส ะดวก อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นในประเทศที่ ร องรั บอุ ต สาหกรรมรถยนต
มาตรการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมีความตกลง FTA ที่มีผล
ใชบังคับกับประเทศเหลานี้
ทั้งนี้ ในสวนของบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดสวนลูกคาที่ไมใชบริษัทญี่ปุนใหสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงลูกคาจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาในแถบยุโรปและ
อเมริกาซึ่งมีลักษณะการจัดหาชิ้นสวนแบบ Global Sourcing เปนสวนใหญ การสั่งซื้อจากลูกคาดังกลาว
จึงมีปริมาณสูงเนื่องจากเปนการจัดหาชิ้นสวนใหแกบริษัทในกลุมทั่วโลก
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1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูผลิตรถยนตยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) อยางมากในป 2553 เนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตในตางประเทศจะมีฐานการผลิตรถยนตใน
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเลือกผลิตรถยนตในประเทศที่มีตนทุนต่ําสุดและอาจลดหรือยกเลิก
การผลิตในประเทศที่มีตนทุนการผลิตสูงกวา ซึ่งอาจสงผลใหผูผลิตยานยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศ
ไทยในปจจุบันยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนได
หากผูผลิตยานยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยในปจจุบันยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
ก็จะสงผลใหผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย ซึ่ง
รวมถึงบริษัทที่เปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนขั้นที่ 2 (2nd Tier Supplier) ทําใหมียอดจําหนายลดลง แมวา
ผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจะสามารถสงออก
ชิ้นสวนไปยังประเทศที่ผูผลิตยานยนตที่ตั้งฐานการผลิตอื่นไดก็ตาม แตความสามารถในการแขงขันก็จะ
ดอยกวาคูแขงที่เปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนยานยนตในประเทศนั้นๆ เนื่องจากผูผลิตและจัดหาชิ้นสวน
ยานยนตในประเทศไทยจะมีตนทุนคาขนสงเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม เนื่องจากรถยนตและชิ้นสวนรถยนตที่ผลิตจากประเทศไทยไดรับการยอมรับใน
คุณภาพการผลิตระดับมาตรฐานสากล ประกอบกับประเทศไทยมีศูนยวิจัยและพัฒนา และศูนยทดสอบ
สิ น ค า ยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น รวมถึ ง ศู น ย ก ารศึ ก ษาและฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
อุตสาหกรรมยานยนต ทั้งในสวนที่เปนสถาบันอิสระภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม การรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนที่สรางความเชื่อมั่นกอใหเกิดการลงทุนในระยะยาวของ
ผูผลิตรถยนตตางๆ ไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ จ ากการที่ รั ฐ บาลมี น โยบายสง เสริ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต ข องประเทศให เ ป น ดี
ทรอยท แ ห ง เอเชี ย รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมยานยนต ทั้ ง ทางด า นการ
ลดหยอนภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การผลักดันกฎหมายที่สงเสริมอุตสาหกรรมยานยนต
และการกอสรางสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกในแกอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน รวมถึง
โครงการรถยนตอีโคคาร ซึ่งปจจุบันโครงการดังกลาวเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ หลังจากมี
คายรถยนตบางคายไดเริ่มนํารถอีโคคารรุนแรกของไทยออกสูตลาดโลกและไดรับการตอบรับอยางดี
นโยบายดังกลาวเหลานี้จะจูงใจใหผูผลิตยานยนตยังคงใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตตอไปในอนาคต
1.7 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภคเนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและอาจทําใหตองถูกชดใช
คาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ.2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกลาว
จะชวยคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายทั้งทางชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสิน
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จากสินคาที่ไมปลอดภัย โดยผูบริโภคสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูผลิต ผูวาจางใหผลิต ผูนําเขา
สินคาไมปลอดภัยดังกลาวได
หากสิ น ค า ที่ ลู ก ค า ของบริ ษั ท เป น ผู ผ ลิ ต เช น รถยนต จั ก รยานยนต อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน
เครื่องปรับอากาศ กลองถายภาพ เปนตน ไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค และผูบริโภคฟองรองลูกคาของ
บริษัทวาสินคาที่ลูกคาของบริษัทเปนผูผลิตเปนสินคาไมปลอดภัย บริษัทก็อาจจะตองรวมจายชําระ
คาเสียหายที่ถูกฟองรองดวยหากความไมปลอดภัยของสินคาดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดของชิ้นสวนที่
บริษัทเปนผูผลิต
เนื่ อ งจากชิ้ น ส ว นที่ บริ ษั ทเป น ผู ผ ลิ ต นั้ น เป น ชิ้ น ส ว นที่ ลู ก ค า เป น ผู อ อกแบบ รวมทั้ ง เป น ผู
กําหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ซึ่งหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบและการ
กําหนดชนิดของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต บริษัทไมตองรวมรับผิดชอบในความไมปลอดภัยของสินคา
ดังกลาว แตหากความไมปลอดภัยของสินคาดังกลาวเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทก็
จะตองเปนผูรวมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง
อยางไรก็ตามชิ้นสวนที่บริษัทเปนผูผลิตไมไดเปนสวนประกอบในอุปกรณที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยโดยตรง ดังนั้นหากสินคาของลูกคาถูกรองเรียนและสาเหตุของการรองเรียนเกิดจากการผลิตที่
ผิดพลาดของบริษัท ผลกระทบจากการรองเรียนดังกลาวก็จะเปนเพียงความเสียหายที่ไมรุนแรงและไม
กระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค ประกอบกับชิ้นสวนสวนใหญของบริษัทเปนชิ้นสวนที่ใชในการ
ประกอบเปนอุปกรณของผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) ซึ่งหากมีความผิดพลาดใน
การผลิตชิ้นสวนของบริษัทเกิดขึ้นก็จะถูกตรวจพบและแกไขในสายการผลิตของผูผลิตและจัดหาอุปกรณ
ขั้นที่ 1 กอนที่สินคาจะเสร็จเปนสินคาสําเร็จรูปและสงมอบถึงมือผูบริโภค
ดังนั้น แมวาบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่อาจจะถูกฟองรองตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ
ดังกลาว แตจากเหตุผลขางตนบริษัทจึงมีโอกาสต่ําที่จะตองรวมรับผิดชอบคาเสียหายจากการฟองรอง
และหากตองรวมรับผิดชอบคาเสียหาย คาใชจายดังกลาวก็จะไมสูงมาก เนื่องจากความผิดพลาดดังกลาว
ไมไดสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภคโดยตรง ที่ผานมาบริษัทยังไมเคยถูกฟองรองจาก
ผูบริโภคแตอยางใด
นอกจากนี้ เนื่องจากปจจุบันยังไมมีบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยในลักษณะ
ดังกลาว และคาใชจายในการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในตางประเทศก็ไมคุมกับประโยชนที่
บริษัทจะไดรับ บริษัทจึงไมไดทําประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองดังกลาว
1.8 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน
บริ ษั ท เป น ผู ผ ลิ ต และจั ด หาชิ้ น ส ว นเพื่ อ ใช ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต , อุ ต สาหกรรม
คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจดตอล ซึ่งใน
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กระบวนการผลิตของบริษัทมีการใชเครื่องจักรเปนหลัก จึงกอใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งที่
ปลอยออกทางอากาศและทางน้ํา โดยมีปริมาณของเสียต่ํามาก
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งถูกควบคุมโดยการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) การที่บริษัทจะปลอยของเสียตางๆ ออกสูภายนอกบริษัทได
นั้นจะตองไดรับการตรวจสอบใหอยูในเกณฑมาตรฐานของ กนอ. กอน ซึ่งในชวงป 2550 – 2553 การ
ปลอยของเสียของบริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่ กนอ.ควบคุมมาโดยตลอด (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่
2 ขอ 3 การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ ขอยอย 3.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม)
1.9 ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการตางๆ
ที่เกี่ยวของรวมถึงการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาล
ดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันและการดําเนินงาน
ของบริษัทได เชน การปรับเปลี่ยนคาแรงงานขั้นต่ํา การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนคาจางของผูจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย หรือ การ
ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกลาวจะกระทบตอ
ผูประกอบการธุรกิจทุกราย
อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผูบริหาร
ของบริษัทไดมีการติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปน
การลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน ปจจุบันนี้บริษัทไดริเริ่มนําเครื่องจักร
อัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิตบางสวนในป 2553 เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน
และแกไขปญหาคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันไดดียิ่งขึ้น
เปนตน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนคาแรงงานขั้นต่ําเพิ่มขึ้นเปน 300 บาท ผูบริหารของบริษัทไดมี
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเบื้องตนพบวาจะทําใหตนทุนขายของบริษัท
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.50 อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตรการลดผลกระทบจากการปจจัยตางๆ รวมถึง
นโยบายการขึ้นคาแรงขั้นต่ําดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตชดเชย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัททําการ
พัฒนาอยางตอเนื่องอยูเสมอ เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร
นอกจากนี้ หากพิจารณาการดําเนินงานของบริษัทในอดีต ที่ไ ดประสบกับปญหาตางๆจาก
ภายนอกเชนวิกฤตการลดคาเงินบาทในป 2540 และ วิกฤตการสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคม ป 2554 ผูบริหารของบริษัทก็สามารถปรับเปลี่ยน
นโยบายในการดําเนินธุรกิจใหผานพนวิกฤตการณดังกลาวไดดวยดี
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2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากกรณีที่มีกลุมผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งถือหุนมากกวารอยละ 50
กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ กลุมการุณกรสกุลเปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท โดยมีนายอภิชาติ การุณกรสกุลและครอบครัวการุณกรสกุลถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 84.37
และแมวาภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ กลุมการุณกรสกุลจะมีสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทลดลงเปนรอยละ 63.28 ก็ตาม แตก็ยังเปนสัดสวนที่มากพอที่จะทําใหกลุมการุณกรสกุลมี
อํ า นาจในการควบคุ ม บริ ษั ท และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท ในทุ ก เรื่ อ งที่ ต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงสวน
3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

กลุมการุณกรสกุล
ผูถือหุนอื่น
ประชาชน
รวม

กอนการเสนอขายหุน
จํานวน (หุน) รอยละ
189,833,400
84.37%
35,166,600
15.63%
225,000,0000 100.00%

ภายหลังการเสนอขายหุน
จํานวน (หุน)
รอยละ
189,833,400
63.28%
22,916,600
7.64%
87,250,000
29.08%
300,000,000 100.00%

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดโครงสรางการถือหุนที่สวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางการถือหุน

อยางไรก็ตามบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่ไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญจํานวน 4 ทาน
โดยเปนกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และกรรมการอิสระที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบอีก 1 ทาน จากจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 36 เพื่อทําหนาที่
ถวงดุลอํานาจในการบริหาร กลั่นกรองวาระที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบ
การทํางานของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญดวย
2.2 ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 จํานวน 2 บริษัท ไดแก (1) บริษัท เอทู
เทคโนโลยี จํากัด (“เอทู”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 20
ลานบาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายชิ้นสวนที่มีรูปรางซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน
ชิ้นสวนอากาศยาน เครื่องมือทางการแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักร ปจจุบันเอทูเชาพื้นที่จาก
บริษัท และจะยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ (2) บริษัท พีทู
พรีซิชั่น จํากัด (“พีทู”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ลานบาท ทุนเรียก
ชําระแลวจํานวน 10 ลานบาท บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตใน
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ปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ปจจุบันพีทูไดรับ
อนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยพีทูจะเชาพื้นที่สวนหนึ่งของ
โรงงานป จจุ บัน ของบริษั ทเปน พื้น ที่โ รงงานของพีทู ทั้ง นี้บริษั ทคาดวา เอทูแ ละพีทู จะสามารถเริ่ ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยใชชื่อวา พีที เอพีไอ พรีซิชั่น (“API”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานดอลลาร
สหรัฐ หรือประมาณ 30 ลานบาท บริษัทดังกลาวเปนการรวมทุนระหวางบริษัทและ PT. Patec Presisi
Engineering (“PPE”) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายชิ้นสวน
โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตในประเทศ
อินโดนีเซีย ขณะนี้ API อยูระหวางรอลูกคาตรวจสอบชิ้นงาน ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะเริ่มดําเนินการ
ผลิตไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
บริษัทจะตองนําผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เขามารวม
ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งหากบริษัทยอยประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานก็จะสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมดวย
อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทมีทุนเรียกชําระแลวในสวนที่บริษัทถือหุน
รวมกันเพียงประมาณ 45 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ ประกอบกับบริษัทคาดการณวาในชวงแรก
ของการเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยรายไดของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทรวมกันจะไมเกินรอยละ 10 ของ
รายไดของบริษัท ดังนั้น ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทจึงไมมี
ผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดมาตรการในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทยอย
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมทั้งการสงกรรมการและ/หรือ
ผูบริหารของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและ/หรือผูบริหารในบริษัทยอยเพื่อกําหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
สงผลไปสูการบริหารจัดการตนทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

3.1 ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ พรอมกับที่บริษัทซูมิโตโม คอร
ปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนเดิมที่ตนเองถือ
ใหกับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กอนที่จะไดทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ซู มิ โ ตโม คอร ป อเรชั่ น อิ ค วิ ตี้ เอเซี ย จํ า กั ด ได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตนํ า
หลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 และ 20 เมษายน 2554
ตามลําดับ และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย บริษัทจึงยังมี
ความไม แ น น อนที่ จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากตลาดหลั ก ทรั พ ย ให เ ป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใน
ตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของ
บริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
3.2

ความเสี่ยงจากการลดลงของกําไรตอหุนของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอีก 75 ลานหุน
จากเดิม 225 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปน 300 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุน
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งจะมีผลทําใหอัตราสวนตางๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผู
ถือหุนหรือจํานวนหุนของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณเพิ่มขึ้น
(Dilution Effect) เชน กําไรสุทธิตอหุน (earnings per share) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(return on equity) เปนตน ซึ่งผลกระทบดังกลาวหากพิจารณาจากขอมูลอดีตในป 2553 จะเห็นไดวากําไร
สุทธิตอหุนของป 2553 จะลดลงจาก 0.64 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จํานวน 225 ลานหุน)
เหลือ 0.48 บาทตอหุน
อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาในระยะยาวบริษัทจะไดรับผลดีจากการเสนอขายหุนและการนําหุน
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในครั้งนี้ โดยเงินที่ไดจากการเสนอขายขายหุนจะ
นําไปลงทุน และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งบริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่นๆ
จากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาทิ ความคลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุน และ
ภาพพจนที่ดีในการเปนบริษัทจดทะเบียนที่สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจมีความคลองตัวมากขึ้น เปนตน
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ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุน
ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
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