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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิรน เอเซีย พรีซิชั่น ออโต
พารท อินดัสตรี จํากัด จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 และไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอเซีย พรี
ซิชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 บริษัทมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold
Forging) โดยมีโรงงานแหงแรกตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาไดยายโรงงานจากที่เดิมมาอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีในชวงปลายป 2545 และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทไดจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and
Components) ที่ทําจากโลหะ เชน เหล็กกลา, เหล็กหลอ, เหล็กทุบขึ้นรูป, สแตนเลส และอลูมิเนียม เปนตน โดย
รูปราง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะเปนไปตามการออกแบบของลูกคา
ทั้งนี้บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 100 จํานวน 2 บริษัท ไดแก (1) บริษัท
เอทู เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนที่มีรูปราง
ซั บ ซ อ นและต อ งควบคุ ม กระบวนการผลิ ต เข ม งวดมากเป น พิ เ ศษ เช น ชิ้ น ส ว นอากาศยาน เครื่ อ งมื อ ทาง
การแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักร และ (2) บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตใน
ปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
นอกจากนี้ เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้นบริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยเพิ่มอีก 1 บริษัท คือ
PT. API Precision อันเปนการรวมทุนกับ PT.Patec Presisi Engineering ซึ่งบริษัทไดลงนามในสัญญารวมทุน
เพื่อจัดตั้งบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 50 ตอ 50 เพื่อ
ประกอบธุร กิจ ผลิตและจําหนา ยชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงในประเทศอินโดนีเซี ย บริษัทรวมทุ น
ดังกลาวจัดตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ขณะนี้อยูระหวางรอลูกคาตรวจสอบชิ้นงาน หากชิ้นงานมี
คุณภาพตามที่กําหนดก็จะเรงดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย และผูบริหารของบริษัทคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
PT. API Precision)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทที่นําไปใชเปนสวนประกอบในชิ้นสวนและอุปกรณตางๆ ของลูกคา
ในแตละอุตสาหกรรมสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก
(1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนต บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง
ใหแกลูกคาของบริษัทซึ่งเปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต (Product Maker) และผูผลิตและจัดหาอุปกรณ
ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 จะนําผลิตภัณฑของบริษัทไปเปนสวนประกอบ
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ในชิ้นสวนของรถยนต ไดแก ชิ้นสวนในเครื่องยนต ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบ
มอเตอรปดน้ําฝน และสตารตเตอร เปนตน สวนผูผลิตชิ้นสวนขั้นที่ 1 ของรถจักรยานยนตจะนําชิ้นสวนของ
บริษัทไปใชเปนชิ้นสวนเครื่องยนตและระบบคลัชท เปนตน
(2) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น บริษัทเปนผูผลิตและ
จําหนายชิ้นสวนใหแกผูผลิตคอมเพรสเซอรสําหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น (Product Maker)
โดยตรง
(3) อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนใหแกผูผลิตกลอง
ถายภาพดิจิตอล (Product Maker) โดยตรง โดยชิ้นสวนที่บริษัทจําหนาย ไดแก ชิ้นสวนในชุดซูมของกลอง
ถายภาพ
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท คื อ อุ ต สาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต อุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล เนื่องจากรายไดรอยละ 82 ในไตรมาส 1 ป
2554 เปนการจําหนายใหแกลูกคาที่ในกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตในป 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดวาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ผานมา โดยการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจ
โลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดรถยนตในประเทศ จะมีการแนะนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดมาก
ขึ้น ในขณะที่ตลาดสงออกยังคงสามารถสงออกรถยนตไปในตลาดหลักของยานยนตแตละประเภทไดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาปริมาณการสงออกรถยนตของไทยในป 2554 จะอยูระหวาง
970,000 – 1,015,000 คัน หรือขยายตัวรอยละ 7 – 12 ซึ่งจากปริมาณรถยนตสงออกที่จะขยายตัวตอเนื่อง
เชนเดียวกับตลาดรถยนตในประเทศ และจะสงผลใหการผลิตรถยนตในประเทศขยายตัวรอยละ 7 – 12 หรือคิด
เปนจํานวนปริมาณรถยนตเทากับ 1.78 – 1.86 ลานคัน ทิศทางการขยายตลาดสงออกที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจะทํา
ใหการผลิตรถยนตในประเทศมีโอกาสพุงขึ้นไปแตะระดับ 2 ลานคันในป 2555 นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่จะชวย
สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนตอีกประการหนึ่ง คือการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน (อีโคคาร) ซึ่งรัฐบาลไดให
การสนั บสนุน ผู ผลิ ต รถยนต ในการผลิ ต อีโ คคารทั้ ง ในด านของสิทธิ ประโยชน ท างภาษี และการสนั บสนุ น
ทางด า นสาธารณู ป โภค โดยป จ จุ บั น มี ผู ผ ลิ ต รถยนต ไ ด ยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) รวมจํานวน 5 ราย มีกําลังการผลิตสูงสุดรวมกัน
ประมาณ 565,000 คันตอป ในสวนของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตนั้น จากตัวเลขในอดีตที่ผานมาจะเห็นได
วาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตมาโดยตลอดยกเวนในป 2552 เนื่องมาจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งในปตอมาผูประกอบการก็กลับมาฟนตัวไดอีกครั้งในป 2553 โดยมีอัตราการเติบโตสูงสุด
ในชวง 5 ปที่ผานมา และมีแนวโนมในทิศทางที่ดีในอนาคต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3.2.2 ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน)
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อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมป
2554 ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
ในประเทศ เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบางประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณการ
ผลิตรถยนตลงเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณชิ้นสวนที่มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทคาดวาเหตุการณ
ดั ง กล า วน า จะมี ผ ลกระทบต อ ผู ป ระกอบการในระยะสั้ น เท า นั้ น เนื่ อ งจากผู ผ ลิ ต รถยนต ต า งจะต อ งเร ง หา
โรงงานผลิตชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อปรับใหปริมาณการผลิตกลับสูสภาวะปกติและเพื่อ
ผลิตใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคางในชวงกอนหนานี้ใหไดโดยเร็วที่สุดตอไป นอกจากนี้ เหตุการณภัยธรรมชาติใน
ญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจายความเสี่ยงของบริษัทญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการผลิตนอก
ประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่บริษัทญี่ปุนใหความสนใจในการเขามาขยาย
การลงทุน ดังจะเห็นไดจากผลการสํารวจ Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese
Manufacturing Companies ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดทําโดย Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ในเดือน
ธันวาคม 2553 พบวา บริษัทญี่ปุนในอุตสาหกรรมยานยนตมีแผนการลงทุนในชวง 3 ปขางหนาในประเทศไทย
เปนอันดับสามจากประเทศตางๆ ทั่วโลก รองจากประเทศอินเดียและประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็ง
หลายๆ ดาน อาทิ ประสบการณที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรถยนต แรงงานฝมือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ
การคมนาคมที่สะดวก อุตสาหกรรมชิ้นสวนในประเทศที่รองรับอุตสาหกรรมรถยนต มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน
อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมีความตกลง FTA ที่มีผลใชบังคับกับประเทศเหลานี้
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศขยายตัวในป 2553 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2,108,367 คันในป 2552 เปน 2,687,140 คัน ซึ่งสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย และประเทศคูคาที่สําคัญของตลาดรถจักรยานยนต สําหรับการจําหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศมี
การขยายตัว โดยมียอดขายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจาก 1,535,461 คันในป 2552 เปน 1,845,997 คันในป 2553
คิดเปนการขยายตัวรอยละ 20 ซึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีการใชจายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
รายไดของเกษตรกรปรับตัวดีขึ้น อันเนื่องจากราคาสินคาเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น สําหรับตลาดสงออกก็มีการ
ขยายตัวเชนกัน สวนหนึ่งเนื่องมาจากมีผูประกอบการรายใหญสงออกรถจักรยานยนตรุนใหมไปยังทวีปยุโรป
และญี่ปุน ในป 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดวาภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตจะมีการขยายตัวตอเนื่อง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ที่ผานมา โดยการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดภายในประเทศ คาดวาจะมีการแนะนํารถจักรยานยนตรุนใหมออก
สูตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดสงออกยังสามารถสงออกไปในตลาดหลักของรถจักรยานยนตไดอยางตอเนื่อง1
อุตสาหกรรมกลองถายภาพมีแนวโนมที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต จ ากภาวะการแข ง ขั น ที่ ค อ นข า งรุ น แรงของอุ ต สาหกรรมกล อ งถ า ยภาพในตลาดประเทศไทย
เนื่องจากมีผูจําหนายกลองถายภาพในตลาดประเทศไทยเปนจํานวนมาก ทั้งผูผลิตกลองจากประเทศญี่ปุน
ไตหวัน เกาหลีใต และจีน ผูผลิตฟลมที่หันมาผลิตกลองถายภาพ รวมถึงผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและสินคาไอทีที่
1

ที่มา : รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
หันมาผลิตกลองถายภาพ สงผลใหมีการแขงขันมีทั้งทางดานราคาและการใชสื่อโฆษณา ซึ่งการแขงขันทางดาน
ราคาที่คอนขางรุนแรงสงผลใหราคากลองถายภาพมีแนวโนมที่จะมีราคาลดลงในขณะที่มีคุณภาพ ความละเอียด
และประสิทธิภาพสูงขึ้น สําหรับการแขงขันโดยการใชสื่อโฆษณาเพื่อสรางภาพลักษณใหกลองถายภาพเปน
สินคาแฟชั่นทําใหผูบริโภคโดยเฉพาะวัยรุนมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนกลองถายภาพเร็วขึ้น ปจจัยดังกลาวขางตน
ทําใหปริมาณการจําหนายกลองถายภาพในประเทศไทยขยายตัวอยางตอเนื่องแมในชวงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวก็ตาม ปริมาณการจําหนายกลองถายภาพดิจิตอลในประเทศโดยรวมในป 2550 อยูที่ประมาณ 920,000
เครื่อง โดยประมาณวารอยละ 93.3 หรือประมาณ 858,000 เครื่องเปนกลองคอมแพค ที่เหลือรอยละ 6.7 หรือ
ประมาณ 62,000 เครื่องเปนกลอง DSLR2 ทั้งนี้ บริษัทวิจัย GFK คาดวาในป 2553 ปริมาณการจําหนายกลอง
คอมแพค กลอง DSLR และกลอง Mirrorless จะอยูที่ประมาณ 1.2 ลานเครื่อง 73,000 เครื่อง และ 6,000 เครื่อง
ตามลําดับ3
ปจจัยความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจที่สําคัญดังนี้
1.

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ

1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญและลูกคาอุตสาหกรรมยานยนต
ปจจุบันบริษัทจําหนายสินคาใหแกลูกคาในอุตสาหกรรมหลัก 3 อุตสาหกรรม โดยในไตรมาสที่ 1
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 บริษัทมีการพึ่งพารายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตสูงถึง
ประมาณรอยละ 60 ของรายไดจากการขาย นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวบริษัทมีรายไดจากการขายให
ลูกคารายใหญ 10 รายแรกในสัดสวนสูงถึงรอยละ 82 – 86.4 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งหาก
บริษัทสูญเสียรายไดจากกลุมลูกคารายใหญ รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนตก็จะ
สงผลกระทบตอรายไดของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะกระจายแหลงที่มาของรายไดไมใหพึ่งพารายไดจากลูกคาราย
ใดรายหนึ่ ง หรื อ ลู ก ค า กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง มากเกิ น ไป รวมถึ ง กระจายแหล ง ที่ ม าของรายได ไ ปยั ง
อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต แตเนื่องจากลูกคารายใหญ 10 รายแรกสวนใหญ
เปนบริษัทขนาดใหญที่มีรายไดจากการขายตั้งแตระดับพันลานบาทตอปขึ้นไปจนถึงระดับหมื่นลานบาท
ตอป ซึ่งมูลคาชิ้นสวนที่ลูกคาดังกลาวสั่งซื้อจากบริษัทนับเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ

2

ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย วันที่ 21 ธันวาคม 2550
3
ที่มา : นิตยสาร Positioning ฉบับเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งอางอิงจากบริษัทวิจัย GFK
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
มูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมดของลูกคาดังกลาว แตนับเปนสัดสวนมูลคาการสั่งซื้อที่สูงสําหรับบริษัท
ทั้งนี้บริษัทไมมีลูกคารายใดที่บริษัทจําหนายสินคาใหเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม นอกจากนี้
บริษัทยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑหนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ
หนึ่ง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหมและปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมหนึ่ง
ไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่งไดเปนอยางดี จึงทําใหบริษัทสามารถปรับตัวไดดีในกรณีที่ภาวะอุตสาหกรรม
หนึ่งเกิดภาวะถดถอย ดังเชนในอดีตที่ผานมาเมื่อภาวะอุตสาหกรรมยานยนตชะลอตัวลงในป 2540
บริษัทก็หันไปมุงเนนการผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานแทน ทั้งนี้ เพื่อกระจาย
ความเสี่ ย งจากการผลิ ต สิ น ค า สํ า หรั บ กลุ ม ธุ ร กิ จ เดี ย ว ในป 2541 บริ ษั ทจึ ง เริ่ ม ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห แ ก
อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และเมื่ออุตสาหกรรมยานยนตเริ่ม
ฟนตัวในป 2547 บริษัทก็กลับมามุงเนนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตอีกครั้งหนึ่ง ตอมาในป 2549
เมื่อภาวะอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานมีการแขงขันกันอยางรุนแรงจนทําใหกําไรตอหนวยลดลงอยาง
ต อ เนื่ อ ง บริ ษั ท จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต บางส ว นไปสู ก ารผลิ ต ให แ ก อุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
ปรับตัวของบริษัทไดอยางรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงทําใหบริษัทสามารถ
เติบโตไดอยางตอเนื่อง
1.2

ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนของบริษัท ไดแก เหล็ก อลูมิเนียม และแสตนเลส ซึ่งวัตถุดิบ
ดังกลาวมีลักษณะเปน Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกลาวถูกกําหนดขึ้นโดยอุปสงคและ
อุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแตละชวงเวลา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 12 การวิเคราะหตนทุนขายและอัตรากําไรขั้นตน)
ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบดังกลาวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะสงผลใหผูผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกับ
บริษัทไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทําใหกําไรของบริษัทลดลงตามไปดวยเพราะตองชวย
แบงเบาภาระรวมกับลูกคา
แมวาการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกลาวจะอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทก็ตาม
แต บริษัทจัดใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยางใกลชิดโดยการจัดใหมี
ทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะหแนวโนมของราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา รวมถึง
การประเมินความตองการใชวัตถุดิบของบริษัทในแตละชวงเวลาเพื่อใหบริษัทสามารถบริหารการสั่งซื้อ
และระยะเวลาการสงวัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิต และไมใหบริษัทตองสต็อควัตถุดิบไวมากเกิน
ความจําเปน นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทก็จะเจรจากับ
ลูกคาเพื่อขอปรับราคาจําหนายชิ้นสวนของบริษัท โดยปกติจะมีการรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นรวมกัน โดย
ลูกคาจะรับภาระเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามในการเจรจาดังกลาวจะมีความลาชา (lag time) เกิดขึ้น
ในขณะที่ วั ต ถุ ดิ บ ยั ง คงอยู ภ ายใต ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท บริ ษั ท จึ ง ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งต อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู ในทางตรงกันขามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกคาก็จะขอเจรจากับ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจําหนายเชนเดียวกัน จึงอาจทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากระดับปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 นโยบายการกําหนดราคา)
1.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตชิ้นสวนของบริษัทสวนใหญ ตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจาก
สินคาที่บริษัทผลิตเปนชิ้นสวนที่ตองการความแมนยําสูง ประกอบกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตตองมี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนด อยางไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสวน
ใหญผานผูจัดจําหนายในประเทศซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินบาท จึงทําใหบริษัทไมมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีดังกลาว แตใน บางกรณีวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกคา
กําหนดไมมีจําหนายภายในประเทศ หรือในบางกรณีลูกคาเปนผูกําหนดรายชื่อผูจัดจําหนายวัตถุดิบให
บริษัทเปนผูเลือก ซึ่งผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาวลวนแตเปนผูจัดจําหนายที่อยูในตางประเทศ ทําให
บริษัทตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางสวนโดยตรงจากตางประเทศดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในกรณีดังกลาวซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 18.2
ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
แตเนื่องจากบริษัทมีการจําหนายชิ้นสวนสวนหนึ่งใหแกลูกคาตางประเทศและไดรับชําระเงินเปน
เงินตราตางประเทศดวย 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 แตอยางไรก็ตามบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงคงเหลืออยู
บาง จากความแตกตางของวันที่รับชําระเงินตราตางประเทศจากการขายสินคากับวันที่ชําระคาวัตถุดิบ
เปนเงินตราตางประเทศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน)
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง คงมี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการนํ า เข า
เครื่ อ งจั ก รจากต า งประเทศ โดยบริ ษั ท นํ า เข า เครื่ อ งจั ก รส ว นใหญ จ ากประเทศญี่ ปุ น ซึ่ ง ณ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2554 บริษัทมียอดสั่งซื้อเครื่องจักรคงคางเปนสกุลเงินตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว โดยมีการทําสัญญาปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนเรียบรอยแลวในเดือนเมษายน 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่
2 ขอ 1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน)

1.4

ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยสวนใหญซึ่งเปนหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้จะไมมี
การทําสัญญาระยะยาวในการใหบริการกับลูกคา แตจะเปนการทําสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ป หรือ
อาจจะไมมีการทําสัญญาในการใหบริการก็ได โดยจะเปนเพียงใบสั่งซื้อเทานั้นขึ้นอยูกับนโยบายในการ
ทําสัญญาของลูกคาแตละราย
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
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 และเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอล มักจะสรรหาและ
คัดเลือกผูผลิตหรือผูจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณใหกับผูประกอบการจํานวนจํากัดเพียง 1 – 3 รายตอการ
ผลิตชิ้นสวนใดๆ โดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อใหไดรับการคัดเลือกเปนผูผลิตชิ้นสวนปอนใหกับ
ผูประกอบการนั้นมีชวงระยะเวลาตั้งแต 3 เดือน ไปจนถึง 2 ป ทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาวอาจมากนอย
แตกตางกันไปตามรูปแบบและความซับซอนของการผลิตชิ้นสวนในแตละผลิตภัณฑ ดังนั้น หากบริษัท
ไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตชิ้นสวนใหกับผูประกอบการรายใดๆ แลว ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาใน
การผลิตจะอยูในระดับต่ํา เนื่องจากโดยปกติผูประกอบการมักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงผูผลิตชิ้นสวนราย
ใดจนกวาจะหมดรุนของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 5 – 7 ป หรือมากกวานั้นตามแต
รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑในแตละอุตสาหกรรม
ดังนั้นจากการที่บริษัทเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนที่มีมาตรฐาน จึงสงผลใหลูกคามีความเชื่อมั่น
ในการดําเนินงานและชิ้นงานของบริษัท และมีแนวโนมที่จะใหบริษัทเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนใหแก
ลูกคาตอไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหมใหบริษัทเสนอราคาอยางตอเนื่อง
1.5

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศญี่ปุน
จากการที่ลูกคาสวนใหญของบริษัทมีบริษัทแมอยูในประเทศญี่ปุน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2554 ลูกคารอยละ 57.54 ของรายไดจากการขาย เปนลูกคาที่มีบริษัทแมอยูในประเทศญี่ปุน และผูจัด
จําหนายวัตถุดิบรอยละ 4.72 ของยอดซื้อ เปนผูจัดจําหนายที่มีบริษัทแมในประเทศญี่ปุน ดังนั้นบริษัทจึง
อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมป
2554 เนื่องจากโรงงานผลิตชิ้นสวนในญี่ปุนผลิตชิ้นสวนบางประเภทไดลดลง ทําใหตองชะลอปริมาณ
การผลิตรถยนตลงเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณชิ้นสวนที่มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทคาดวา
เหตุการณดังกลาวนาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากผูผลิตรถยนตตาง
จะตองเรงหาโรงงานผลิตชิ้นสวนใหมเพื่อทดแทนชิ้นสวนที่ขาดแคลนเพื่อปรับใหปริมาณการผลิตกลับสู
สภาวะปกติและเพื่อผลิตใหทันยอดสั่งซื้อที่ตกคางในชวงกอนหนานี้ใหไดโดยเร็วที่สุดตอไป
นอกจากนี้ เหตุการณภัยธรรมชาติในญี่ปุนอาจเปนปจจัยที่สําคัญในการผลักดันการกระจายความ
เสี่ยงของบริษัทญี่ปุนใหออกไปตั้งฐานการผลิตนอกประเทศเพิ่มเติมในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยเปน
หนึ่งในประเทศที่บริษัทญี่ปุนใหความสนใจในการเขามาขยายการลงทุน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็ง
หลายๆ ดาน อาทิ ประสบการณที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรถยนต แรงงานฝมือ สาธารณูปโภคขั้ น
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
พื้น ฐานและการคมนาคมที่ ส ะดวก อุ ตสาหกรรมชิ้ น ส ว นในประเทศที่ร องรับ อุ ต สาหกรรมรถยนต
มาตรการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ และการใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยัง
ประเทศที่สาม เชน อาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งญี่ปุนยังไมมีความตกลง FTA ที่มีผล
ใชบังคับกับประเทศเหลานี้
ทั้งนี้ ในสวนของบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดสวนลูกคาที่ไมใชบริษัทญี่ปุนใหสูงขึ้น เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาจากประเทศใดประเทศหนึ่งในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาในแถบยุโรปและ
อเมริกาซึ่งมีลักษณะการจัดหาชิ้นสวนแบบ Global Sourcing เปนสวนใหญ การสั่งซื้อจากลูกคาดังกลาว
จึงมีปริมาณสูงเนื่องจากเปนการจัดหาชิ้นสวนใหแกบริษัทในกลุมทั่วโลก
1.6

ความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของผูผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตไปยังประเทศอื่น
อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
(AFTA) อยางมากในป 2553 เนื่องจากบริษัทผูผลิตรถยนตในตางประเทศจะมีฐานการผลิตรถยนตใน
หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะเลือกผลิตรถยนตในประเทศที่มีตนทุนต่ําสุดและอาจลดหรือยกเลิก
การผลิตในประเทศที่มีตนทุนการผลิตสูงกวา ซึ่งอาจสงผลใหผูผลิตยานยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศ
ไทยในปจจุบันยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนได
หากผูผลิตยานยนตที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยในปจจุบันยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นก็
จะสงผลใหผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
บริษัทที่เปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนขั้นที่ 2 (2nd Tier Supplier) ทําใหมียอดจําหนายลดลง แมวาผูผลิต
และจัดหาชิ้นสวนและอุปกรณเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยจะสามารถสงออกชิ้นสวน
ไปยังประเทศที่ผูผลิตยานยนตที่ตั้งฐานการผลิตอื่นไดก็ตาม แตความสามารถในการแขงขันก็จะดอยกวา
คูแขงที่เปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนยานยนตในประเทศนั้นๆ เนื่องจากผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนยานยนต
ในประเทศไทยจะมีตนทุนคาขนสงเพิ่มขึ้น
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 เปนอยางดี

1.7

ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภคเนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและอาจทําใหตองถูกชดใช
คาเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ.2551 ซึ่ง พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกลาวจะชวยคุมครองผูบริโภคที่ไดรับ
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ความเสียหายทั้งทางชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินจากสินคาที่ไมปลอดภัย โดย
ผูบริโภคสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากผูผลิต ผูวาจางใหผลิต ผูนําเขาสินคาไมปลอดภัยดังกลาวได
หากสินคาที่ลูกคาของบริษัทเปนผูผลิตไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค และผูบริโภคฟองรอง
ลูกคาของบริษัทวาสินคาที่ลูกคาของบริษัทเปนผูผลิตเปนสินคาไมปลอดภัย บริษัทก็อาจจะตองรวมจาย
ชําระคาเสียหายที่ถูกฟองรองดวยหากความไมปลอดภัยของสินคาดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดของ
ชิ้นสวนที่บริษัทเปนผูผลิต
อยางไรก็ตามชิ้นสวนที่บริษัทเปนผูผลิตสวนใหญเปนชิ้นสวนที่ใชในการประกอบเปนอุปกรณ
ของผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการผลิตชิ้นสวนของ
บริษัทเกิดขึ้นก็จะถูกตรวจพบและแกไขในสายการผลิตของผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 กอนที่สินคา
จะเสร็จเปนสินคาสําเร็จรูปและสงมอบถึงมือผูบริโภค
ดังนั้น แมวาบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่อาจจะถูกฟองรองตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกลาว
แตจากเหตุผลขางตนบริษัทจึงมีโอกาสต่ําที่จะตองรวมรับผิดชอบคาเสียหายจากการฟองรองและหาก
ตองรวมรับผิดชอบคาเสียหาย คาใชจายดังกลาวก็จะไมสูงมาก เนื่องจากความผิดพลาดดังกลาวไมได
สงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภคโดยตรง ที่ผานมาบริษัทยังไมเคยถูกฟองรองจากผูบริโภค
แตอยางใด
1.8

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน
บริษัทเปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจดตอล ซึ่งในกระบวนการ
ผลิตของบริษัทมีการใชเครื่องจักรเปนหลัก จึงกอใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปลอยออกทาง
อากาศและทางน้ํา โดยมีปริมาณของเสียต่ํามาก
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งถูกควบคุมโดยการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่บริษัทจะปลอยของเสียตางๆ ออกสูภายนอกบริษัทได
นั้นจะตองไดรับการตรวจสอบใหอยูในเกณฑมาตรฐานของก.น.อ. กอน ซึ่งในชวงป 2550 – 2553 การ
ปลอยของเสียของบริษัทอยูในเกณฑมาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุมมาโดยตลอด

1.9 ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานราชการตางๆ
ที่เกี่ยวของรวมถึงการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายของ
รัฐบาลดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันและการ
ดําเนินงานของบริษัทได เชน การปรับเปลี่ยนคาแรงงานขั้นต่ํา การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนคาจางของ
ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย หรือ
การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน
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อย า งไรก็ ต ามแม ว า ป จ จั ย ดั ง กล า วข า งต น เป น ป จ จั ย ที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท
ผูบริหารของบริษัทไดมีการติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน ปจจุบันนี้บริษัทไดริเริ่มนํา
เครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิตบางสวนตั้งแตป 2553 เพื่อรองรับการแกไขปญหาการขาด
แคลนแรงงานและแกไขปญหาคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทําใหบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแขงขันไดดียิ่งขึ้น เปนตน
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนคาแรงงานขั้นต่ําเพิ่มขึ้นเปน 300 บาท ผูบริหารของบริษัทไดมี
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําเบื้องตนพบวาจะทําใหตนทุนขายของบริษัท
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.50 อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตรการลดผลกระทบจากการปจจัยตางๆ รวมถึง
นโยบายการขึ้นคาแรงขั้นต่ําดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตชดเชย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัททําการ
พัฒนาอยางตอเนื่องอยูเสมอ เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร
นอกจากนี้ ห ากพิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในอดี ต ที่ ไ ด ป ระสบกั บ ป ญ หาต า งๆจาก
ภายนอกเชนวิกฤตการลดคาเงินบาทในป 2540 และ วิกฤตการสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคม ป 2554 ผูบริหารของบริษัทก็สามารถปรับเปลี่ยน
นโยบายในการดําเนินธุรกิจใหผานพนวิกฤตการณดังกลาวไดดวยดี (ดูกราฟแสดงรายไดของบริษัทในป
2538-2553 ในสวนที่ 3 ขอ 3.2.1)
2.

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

2.1

ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งถือหุนมากกวารอยละ 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
อยางไรก็ตามบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่ไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญจํานวน 4 ทาน โดย
เปนกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และกรรมการอิสระที่ไมไดเปนกรรมการ
ตรวจสอบอีก 1 ทาน จากจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 36 เพื่อทําหนาที่
ถวงดุลอํานาจในการบริหาร กลั่นกรองวาระที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบ
การทํางานของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญดวย
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2.2

ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย
บริ ษัทได จัด ตั้ง บริ ษัทยอ ยที่ บริ ษัทถือ หุน รอ ยละ 100 จํา นวน 2 บริ ษัท ไดแ ก (1) บริ ษัท 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
ปริมาณสูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ปจจุบันพีทูไดรับ
อนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ดูขอมูลเพิ่มเติมสวนที่ 2 ขอ 3.4 สิทธิ
ประโยชนและเงื่อนไขที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน) โดยพีทูจะเชาพื้นที่สวนหนึ่งของโรงงาน
ปจจุบันของบริษัทเปนพื้นที่โรงงานของพีทู ทั้งนี้บริษัทคาดวาเอทูและพีทูจะสามารถเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2554
นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2554 บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย อ ยอี ก แห ง หนึ่ ง ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยใชชื่อวา พีที เอพีไอ พรีซิชั่น (“API”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานดอลลาร
สหรัฐ หรือประมาณ 30 ลานบาท บริษัทดังกลาวเปนการรวมทุนระหวางบริษัทและ PT. Patec Presisi
Engineering โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่
มี ค วามเที่ ย งตรงสู ง ให แ ก ลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต รถจั ก รยานยนต แ ละรถยนต ใ นประเทศ
อินโดนีเซีย ขณะนี้ API อยูระหวางรอลูกคาตรวจสอบชิ้นงาน ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะเริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 3 ป 2554
บริษัทจะตองนําผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เขามารวมใน
งบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งหากบริษัทยอยประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานก็จะสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมดวย
อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทมีทุนเรียกชําระแลวในสวนที่บริษัทถือหุนรวมกัน
เพียงประมาณ 45 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 15 เมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ ประกอบกับบริษัทคาดการณวาในชวงแรกของ
การเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยรายไดของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทรวมกันจะไมเกินรอยละ 10 ของรายได
ของบริษัท ดังนั้น ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทจึงไมมีผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมอยางมีนัยสําคัญ
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3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

3.1

ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทอยูระหวางยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนกอนที่จะไดทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย จึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่
คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริ ษั ท ในเบื้ อ งต น แล ว เห็ น ว า บริ ษั ทมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ จ ะสามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย ที่
ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน

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
ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตบริษัทจะมีรายไดและกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุน
ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได
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รายการระหวางกัน
บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2553
โดยเปนรายการกูยืมเงินจากกรรมการ รายการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทโดยกรรมการ และรายการวาจางนาย
โตโยฮารุ ฟู จิโมโตเป นที่ ปรึก ษาในดานการบริห ารการผลิ ตและการตลาดของบริ ษัท โดยจ ายผ านบริ ษัทที่
ผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการและถือหุน (รายละเอียดของรายการระหวางกันอยูในสวนที่ 2 ขอ 11 รายการ
ระหว า งกั น ) ทั้ ง นี้ ร ายการระหว า งกั น ระหว า งบริ ษั ท กั บ กรรมการของบริ ษั ท ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามจํ า เป น
สมเหตุสมผล โดยรายการกูยืมเงินจากกรรมการ มีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการกูยืมจากตลาด
สวนรายการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทโดยกรรมการนั้นก็เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยสถาบันการเงินที่
ใหกูยืมเงิน ซึ่งบริษัทไมมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการค้ําประกันดังกลาว และรายการวาจางที่ปรึกษาในดานการ
บริหารการผลิตและการตลาดเนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรูและความชํานาญในผลิตภัณฑที่บริษัทผลิตและเปน
บุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับลูกคาของบริษัทที่เปนชาวญี่ปุน โดยอัตราคาจางมีความเหมาะสม
รายการระหวางกันในไตรมาสที่ 2/2554 ของบริษัทคงเหลือเฉพาะรายการที่กรรมการค้ําประกัน
เงินกูยืมของบริษัทโดยไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใด
สําหรับรายการคาที่ปรึกษาในดานการบริหารการผลิตและการตลาดของบริษัทของนายโตโยฮารุ
ฟูจิโมโตที่จายผานบริษัท นาโนเทค อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2554 และตั้งแต
เดื อ นมี น าคม 2554 เป น ต น ไปบริ ษั ท ได ย กเลิ ก สั ญ ญาว า จ า งนายโตโยฮารุ ฟู จิ โ มโตเป น ที่ ป รึ ก ษาแต จ า ย
ผลตอบแทนใหในรูปของเงินเดือนแทน ดังนั้นในอนาคตจึงไมมีรายการดังกลาวอีกตอไป
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 491.44 ลานบาท 724.76 ลานบาท 610.23 ลานบาท และ 909.88 ลาน
บาท ในป 2551-2553 ตามลําดับ โดยรายไดรวมเฉลี่ยรอยละ 99.82 มาจากรายไดจากการขายชิ้นสวน และเฉลี่ย
รอยละ 0.18 มาจากรายไดอื่น
รายได จ ากการขายชิ้ น ส ว นเท า กั บ 723.86 ล า นบาท ในป 2551 โดยส ว นใหญ จ ะมาจาก 2
อุ ต สาหกรรมหลั ก ได แ ก อุ ต สาหกรรมยานยนต ร อ ยละ 59.47 และอุ ต สาหกรรมคอมเพรสเซอร
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเฉลี่ยรอยละ 31.54 สําหรับในชวงป 2552 และป 2553 รายไดจากการ
ขายชิ้นสวนอะไหลเทากับ 609.22 ลานบาท และ 907.67 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายไดจากการขายชิ้นสวน
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ยังคงเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดใหกับบริษัท ในขณะที่รายไดจากการขาย
ชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นเริ่มมีแนวโนมลดลงเหลือ
รอยละ 21.47 ในป 2552 และรอยละ 20.56 ในป 2553 อยางไรก็ตามบริษัทมีรายไดจากอุตสาหกรรมกลอง
ถายภาพดิจิตอลซึ่งมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็วเขามาทดแทน โดยรายไดจากการขายสําหรับอุตสาหกรรม
กลองถายภาพดิจิตอลเติบโตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.89 ในป 2551 เปนรอยละ 13.84 ในป 2552 และรอยละ 32.62
ในป 2553
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รายไดจากการขายชิ้นสวนในชวงป 2551-2553 ที่ผานมา มีทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม
แนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รายไดจากการขายชิ้นสวนในป 2551สูงกวาเมื่อเทียบกับป 2552
เนื่องจากไดรับปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรมหมวดยานยนต และหมวดเครื่องใชไฟฟา
จึ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถขยายฐานลู ก ค า และมี ย อดขายชิ้ น ส ว นที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต รวมถึ ง
เครื่องปรับอากาศ และกลองถายภาพ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามรายไดจากการขายชิ้นสวนในป 2552 ลดลงเมื่อเทียบ
กับป 2551 เปนผลจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินของ
สหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมหลายหมวดชะลอตัวซึ่งรวมไปถึง
หมวดยานยนต และเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนหมวดที่สําคัญตอรายไดของบริษัท สําหรับป 2553 รายไดจากการขาย
ชิ้นสวนเพิ่มขึ้นเปน 907.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 48.99 ซึ่งเปนผลจากรายไดจากการขายชิ้นสวน
อะไหลสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมกลองถายภาพดิจิตอลมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 27.34 รอยละ 23.60 และรอยละ 26.60 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
ซึ่งลดลงในป 2552 เนื่องจากบริษัทลงทุนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ทําใหยอดขายของบริษัทไมสามารถเติบโตไดอยางเต็มที่ สงผลทําใหไมเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of
Scale) และบริษัทมีคาใชจายคงที่ เชน เงินเดือนพนักงาน และคาเสื่อมราคาตอหนวยเพิ่มสูงขึ้น แตในป 2553
อัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.60 เนื่องจากยอดขายโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน กอใหเกิดการประหยัดตอขนาดมากขึ้น ประกอบกับบริษัทไดนําระบบ Toyota Production System
(TPS) มาใชเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลใหประหยัดตนทุนไดเพิ่มขึ้นและคาดวา
จะนําระบบ TPS มาประยุกตใชในทุกระบบและทุกระดับภายในป 2554
คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 99.47 ลานบาท 74.64 ลานบาท และ 95.69 ลานบาทในป
2551-2553 ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นลดลงตามรายไดรวมในแตละป แตหากพิจารณาสัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมกลับมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 13.72 เหลือรอยละ 12.23 และรอยละ 10.52 ในป
2551-2553 ตามลําดับ กําไรสุทธิเทากับ 96.79 ลานบาท 65.89 ลานบาท และ 144.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
กําไรสุทธิรอยละ 13.36 รอยละ 10.80 และรอยละ 15.93 ในป 2551-2553 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของบริษัท พบวามีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2551-2553 เทากับ 731.08 ลาน
บาท 738.48 ลานบาท และ 968.48 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมดังกลาวมีสาเหตุหลักมา
จากการลงทุนขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องในป 2551 ถึงป 2553 และการลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 2
บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and
Components) เชนเดียวกับบริษัท ไดแก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มุงเนนไป
ยังกลุมลูกคาที่ตองการชิ้นงานที่มีรูปรางซับซอนและตองควบคุมกระบวนการผลิตเขมงวดมากเปนพิเศษ เชน
ชิ้นสวนอากาศยาน เครื่องมือทางการแพทย กลองไมโครสโคป และเครื่องจักร และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 มุงเนนการผลิตที่ซับซอนนอยและสามารถลดตนทุนไดมากเมื่อผลิตในปริมาณ
สูง โดยมุงที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนจักรยานยนตและอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 198.20 ลานบาท 166.70 ลานบาท และ 341.86 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551-2553 ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเปนหนี้สินจากเงินกูยืมกรรมการและเงินกูยืมสถาบันการเงิน
และเจาหนี้เครื่องจักรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหมุนเวียนภายในกิจการและลงทุนในเครื่องจักรใหม
ในชวงป 2551-2552 บริษัทไมมีการเพิ่มทุนแตสวนของผูถือหุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก 532.89
ล า นบาท เป น 571.77 ล า นบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2552 ตามลํ า ดั บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ผ ล
ประกอบการกําไรสุทธิมากกวาเงินปนผลจาย สําหรับในป 2553 สวนของผูถือหุนลดลงเหลือ 491.68 ลานบาท
ถึงแมวาบริษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิจํานวน 144.92 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนระหวางปจํานวน 54 ลาน
บาท รวม 198.92 ลานบาท แตเนื่องจากมีการจายเงินปนผลจํานวน 279 ลานบาท จึงทําใหสวนของผูถือหุนลดลง
เหลือ 491.69 ลานบาท ทั้งนี้อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.37 เทา 0.29 เทา และ 0.70 เทา ณ
สิ้นป 2551-2553 ตามลําดับ
บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 482.39 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2554 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 435.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10.76 สาเหตุหลักมาจาก
ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนตในสวนของรถยนต และกลอง
ถายภาพดิจิตอล และมีกําไรสุทธิเทากับ 71.72 ลานบาทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2553 และ 70.23 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 16.47 เหลือ 14.56 สาเหตุหลักมาจาก
สัดสวนตนทุนขายตอรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.10 เปน 74.34 ตามราคาวัตถุดิบ คาน้ํามัน และ
อัตราคาจางแรงงานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้มีสาเหตุมา
จากการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจึงมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้นและมีการจางพนักงานเพิ่มขึ้น
ในทางกลับกันสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 10.16 เหลือรอยละ 9.91
อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายมีจํานวนสูงกวาคาใชจายในการขายและบริหารที่ประหยัดได ประกอบ
กับดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการกูยืมเพื่อลงทุนขยายกิจการเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนงินกูยืมจึงสงผลใหอัตรากําไรสุทธิ
ของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 ลดลง
บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 1,092.69 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2553
ซึ่งเทากับ 968.48 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น ประกอบกับ
มีการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 539.59 ลานบาท
เนื่องจากไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชซื้อเครื่องจักรเพิ่ม สวนผูถือหุนมีจํานวน
เพิ่มขึ้นตามกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนแรกป 2554 จํานวน 70.23 ลานบาทและผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานจํานวนทําใหกําไรสะสมลดลง 8.82 ลานบาท เปนผลใหสวน
ของผูถือหุนเทากับ 553.10 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เนื่องจากบริษัทจัดตั้งบริษัทยอย 2 แหง ในป 2553 และบริษัทยอยอีก 1 แหงในป 2554 จึงจัดทํางบ
การเงินรวมป 2553 และสําหรับงวด6 เดือนแรกของป 2554 ซึ่งงบกําไรขาดทุนรวมหรือผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนใกลเคียงกับผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เพิ่ง
จัดตั้งในเดือนตุลาคม 2553 และมีนาคม 2554 และยังไมไดมีการดําเนินงานในเชิงพาณิชยจึงไมมีรายไดจากการ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ขายเกิดขึ้น ดังนั้นในการวิเคราะหทางการเงินจึงเนนใหความสําคัญในการวิเคราะหงบการเงินเฉพาะบริษัทเปน
หลัก
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 75,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.45 บาท พรอมกับที่บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด
ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวน 12,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.45 บาท
ดังนั้นจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้มีจํานวนรวมเทากับ 87,250,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท (คิดเปนรอยละ 29.08 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้) โดยแบงเปน
(ก) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 75,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (คิดเปนรอยละ 25.00 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
ทั่วไปในครั้งนี้)
(ข) หุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด จํานวน 12,250,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (คิดเปนรอยละ 4.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนในครั้งนี้)
โดยในสวนการขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 75,000,000 หุนนั้น บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนํา
เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนประมาณ 408.75 ลานบาท เพื่อชําระคาเครื่องจักรและ/ หรือ
กอสรางโรงงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทประมาณ 100.00 ลานบาท เพิ่มทุนในบริษัทยอยและ/หรือ
ใหกูยืมแกบริษัทยอยประมาณ 60.00 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมประมาณ 120.00 ลานบาท และใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจประมาณ 128.75 ลานบาท โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
อนุญาตใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยได พิจ ารณาข อ มู ล ของบริ ษัทแล ว เห็ นว า หุน สามั ญของบริษั ทมี คุ ณสมบั ติ ครบถ ว นตามข อบั งคั บ ตลาด
หลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือ หุน บุริมสิทธิเปนหลักทรั พยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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