บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

1. ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุ น ในหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ผู ล งทุ น ควรพิ จ ารณาป จ จั ย ความเสี่ ย งอั น อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได กั บ บริ ษั ท ฯ
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตที่บริษัทฯ ไมอาจทราบได
ในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้ไดวาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้น ในการลงทุนผูลงทุนควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการปองกัน
ความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังนี้
1.1

ความเสี่ยงดานความไมสม่ําเสมอของรายไดและการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการประมูลขายหมอแปลงไฟฟาใหกลุมลูกคาที่เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาภาค
รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนหลัก คิดเปนประมาณรอยละ 3245 ของรายไดจากการขายรวม โดยในป 2551-2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายหมอแปลง
ไฟฟาใหแก กฟน. คิดเปนรอยละ 22.40 รอยละ 15.92 รอยละ 28.12 และรอยละ 1.66 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ
ในขณะที่รายไดจากการขายหมอแปลงไฟฟาใหแก กฟภ. คิดเปนรอยละ 15.49 รอยละ 16.15 รอยละ 16.50 และรอยละ 35.36
ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ จากการที่สัดสวนรายไดจากการขายหมอแปลงไฟฟาใหแก กฟน. และ กฟภ. มีสัดสวนที่
สูง อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ หากตองสูญเสียลูกคาดังกลาว นอกจากนี้ รายไดจากการขายหมอแปลงไฟฟาใหแก
ลูกคากลุมนี้ จะขึ้ นอยูกั บความสามารถของบริษัท ฯ ในการชนะประมูลโครงการตางๆ และยังขึ้ นอยูกั บภาวะเศรษฐกิ จ และ
งบประมาณของแตละหนวยงานเปนสําคัญ ซึ่งจะสงผลกระทบถึงชวงเวลาและมูลคาที่จะเปดประมูลโครงการซื้อหมอแปลงไฟฟา
อีกดวย ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมชนะการประมูล หรือหากมีการเลื่อนระยะเวลาการประมูล หรือปรับลดงบประมาณการลงทุนการ
ซื้อหมอแปลงไฟฟา จะสงผลกระทบทําใหรายไดและผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ม.ค. – มี.ค. 2554
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
หนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
285.90 41.25 165.19 32.99
231.56 45.21
40.45 37.02
ตัวแทนจําหนาย
190.68 27.51 101.41 20.25
98.28 19.19
20.40 18.67
เอกชน
216.59 31.25 234.14 46.76
182.37 35.61
48.42 44.31
รวมรายไดจากการขาย
693.17 100.00 500.74 100.00
512.20 100.00 109.27 100.00
ประเภทลูกคา

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว โดยในสวนของความสามารถในการชนะประมูลงานการขายหมอแปลง
ไฟฟาใหแกลูกคาที่เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาภาครัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือ
และยอมรับทางดานคุณภาพสินคาอยางมาก โดยสามารถผลิตหมอแปลงตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) การ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และผานการทดสอบและรับรองการทนกระแสลัดวงจรจากสถาบัน CESI และ KEMA ซึ่งลวน
เปนมาตรฐานผลิตภัณฑที่กลุมผูผลิตและจําหนายไฟฟาภาครัฐวิสาหกิจกําหนดไว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปนหนึ่งในผูผลิตเพียงไมกี่
รายที่ไดรับการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทผูขาย/ผูรับจางและผลิตภัณฑ (Vendor List) ของทั้ง กฟภ. และ กฟน. นอกจากนี้
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดมีการติดตอซื้อขายกับกลุมผูผลิตและจําหนายไฟฟาภาครัฐวิสาหกิจมานานกวา 20-35 ป จึงทําใหมี
ความสัมพันธที่ดีกับทุกสวนงานและผูบริหารและพนักงานทุกระดับในหนวยงานทั้งสองแหงมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูบริหารจึง
มั่นใจวาบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถขายหมอแปลงไฟฟาใหแกทั้ง กฟน. และ กฟภ. ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคากลุมใดกลุมหนึ่ง บริษัทฯ จึงไดเนนการขยายฐานลูกคาที่เปนเอกชน
มากขึ้น โดยอาศัยทีมขายของบริษัทฯ และมีแผนในการแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการสํารวจความตองการใชหมอแปลงไฟฟาในภูมิภาคตางๆ รวมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนจําหนายเพื่อแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ
ตอไป โดยกําหนดเปาหมายแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศเพิ่มจํานวน 2 ราย ภายในป 2554 ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
ตัวแทนจําหนายเพิ่มจํานวน 1 ราย โดยเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพิจารณาเพิ่มความ
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หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑเพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกกลุม โดยปจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตหมอ
แปลงไฟฟาระบบกําลัง (Power Transformer) ไดอีกดวย
1.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตหมอแปลงไฟฟา ไดแก เหล็กซิลิกอน ลวดกลมอาบน้ํายา และ Copper Foil คิดเปน
สัดสวนรอยละ 25.56 รอยละ 20.72 และรอยละ 12.61 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวมในป 2553 และคิดเปนสัดสวนรอยละ
20.26 รอยละ 24.01 และรอยละ 7.65 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบรวมสําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2554 ทั้งนี้ ราคาของ
วัตถุดิบดังกลาวจะผันแปรตามราคาซื้อขายในตลาดโลก โดยขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ซึ่งในชวงที่ผานมาราคา
ของเหล็กซิลิกอนและทองแดงมีความผันผวนอยางมาก โดยราคาเหล็กซิลิกอนไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงตนป 2551 จนถึง
จุดสูงสุดในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2551 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 35 แตหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกทํา
ใหราคาเหล็กซิลิกอนปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจากชวงตนป 2552 จนถึงชวงไตรมาส 1 ป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 50
ในขณะที่ราคาลวดกลมอาบน้ํายา และ Copper Foil นั้น ไดเริ่มปรับตัวลดลงจากชวงตนป 2551 ไปสูจุดต่ําสุดในชวงไตรมาส 1 ป
2552 คิดเปนอัตราการลดลงประมาณรอยละ 40-50 แตหลังจากนั้นราคาไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งในไตรมาส 1 ป
2554 ราคาของวัตถุดิบทั้งสองประเภทไดปรับตัวขึ้นไปจนสูงกวาชวงตนป 2551 ประมาณรอยละ 15-30 ดังนั้น หากตนทุนราคา
วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อาจสงผลกระทบตอตนทุนขายและอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม
สามารถปรับราคาขายสินคาไดในอัตราที่เทากันหรือมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนราคาวัตถุดิบดังกลาว ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาจากตนทุนบวกกําไรขั้นตนที่เหมาะสม ซึ่งใน
การกําหนดราคาหมอแปลงไฟฟา บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัตถุดิบที่มีความผัน
ผวนของราคาสูง เพื่อใหสามารถประมาณการตนทุนการผลิตไดอยางถูกตองและใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งจะชวยให
บริษัทฯ สามารถกําหนดราคาขายสินคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ การที่ผูบริหารของบริษัทฯ เปนผูที่มีประสบการณใน
อุตสาหกรรมมานานกวา 20 ป ประกอบกับการมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) ทําใหสามารถคาดการณ
แนวโนมราคาวัตถุดิบไดเปนอยางดี โดยที่ผานมา ผูบริหารไดติดตามการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบแตละชนิดรวมทั้งสภาวะของ
ตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถบริหารตนทุนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหสอดคลองกับปริมาณการสั่งซื้อสินคาของลูกคาไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
1.3

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีทั้งการนําเขาวัตถุดิบและการสงออกผลิตภัณฑไปจําหนายตางประเทศ โดยในป 2553 บริษัทฯ มีรายได
จากการขายเปนเงินตราตางประเทศจํานวน 105.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.62 ของรายไดจากการขายรวม แบงเปนเงิน
สกุลเหรียญออสเตรเลียจํานวน 46.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.14 ของรายไดจากการขายรวม และเปนเงินเหรียญสหรัฐ
จํานวน 54.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.64 ของรายไดจากการขายรวม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักบาง
ประเภทจากตางประเทศ ไดแก เหล็กซิลิกอน Copper Foil กระดาษฉนวนไฟฟา เปนตน ซึ่งจะตองชําระคาวัตถุดิบดังกลาวเปน
เงินสกุลตางประเทศ โดยในป 2553 บริษัทฯ มีคาวัตถุดิบที่ตองชําระเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวน 114.08 ลานบาท ซึ่งเปน
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 22.27 ของรายไดจากการขายรวม และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2554
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเปนเงินตราตางประเทศจํานวน 22.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.28 ของรายไดจากการขายรวม
แบงเปนเงินสกุลเหรียญออสเตรเลียจํานวน 13.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.08 ของรายไดจากการขายรวม เปนเงินเหรียญ
สหรัฐจํานวน 7.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.50 ของรายไดจากการขายรวม และเปนเงินสกุลยูโรจํานวน 0.55 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.50 ของรายไดจากการขายรวม ในขณะที่การสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศในงวด 3 เดือนแรกของป 2554 มีจํานวน
30.31 ลานบาท ซึ่งจะตองชําระเปนเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 29.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.57 ของรายไดจากการขายรวม
และเปนเงินสกุลยูโรจํานวน 1.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.17 ของรายไดจากการขายรวม
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ตารางแสดงสัดสวนรายไดจากการขายในประเทศและตางประเทศ
ป 2551
ป 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ยอดขายในประเทศ
511.94
73.86
385.42
76.97
ยอดขายตางประเทศ
181.23
26.14
115.32
23.03
ยอดขายรวม
693.17 100.00 500.74 100.00

ป 2553
ลานบาท รอยละ
406.59
79.38
105.62
20.62
512.20 100.00

ม.ค. – มี.ค. 2554
ลานบาท รอยละ
87.11
79.72
22.16
20.28
109.27 100.00

ตารางแสดงสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากในประเทศและตางประเทศ
ป 2551
ป 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ซื้อวัตถุดิบในประเทศ
351.22
68.47
168.00
58.05
ซื้อวัตถุดิบตางประทศ
161.72
31.53
121.38
41.95
ยอดซื้อวัตถุดิบรวม
512.94 100.00 289.38 100.00

ป 2553
ลานบาท รอยละ
185.52
61.92
114.08
38.08
299.60 100.00

ม.ค. – มี.ค. 2554
ลานบาท รอยละ
78.62
72.18
30.31
27.82
108.93 100.00

จะเห็นวารายไดและรายจายที่เปนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ มีมูลคาใกลเคียงกัน จึงสามารถลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะ Natural Hedge ได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว โดยฝายการเงินของบริษัทฯ จะติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิด และจะ
พิจารณาปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ตามสถานการณและความจําเปน
โดยปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชยจํานวน 75.00 ลาน
บาท นอกเหนือจากนี้แลว ในการขายหมอแปลงไฟฟาใหแกลูกคาตางประเทศนั้น ฝายขายจะคํานวณราคาหมอแปลงไฟฟาโดย
ใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ไดบวกเพิ่ม (Mark up) เพื่อใหครอบคลุมคาความเสี่ยงและความผันผวนตางๆ ไว
บางสวน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดในระดับหนึ่ง จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน ในชวงที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางนอย ดังจะเห็นไดวา
บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.08 ลานบาท ในป 2551 จํานวน 0.02 ลานบาท ในป 2552 และจํานวน 0.04 ลาน
บาท ในงวด 3 เดือนแรกของป 2554 ในขณะที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.48 ลานบาท ในป 2553
1.4

ความเสี่ยงจากการสงมอบสินคาลาชา
เนื่องจากรายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการขายหมอแปลงไฟฟาใหแก กฟน. และ กฟภ. ตามที่กลาวไวในขอ
1.1 ของปจจัยความเสี่ยง ซึ่งในการขายหมอแปลงไฟฟาใหแกหนวยงานดังกลาวโดยปกติจะมีการจัดทําเปนสัญญาซื้อขายที่เปน
สัญญามาตรฐาน ในสัญญาจะมีการกําหนดระยะเวลาการสงมอบหมอแปลงเอาไวอยางชัดเจน หากบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบ
หมอแปลงไดตามกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ จะตองชดใชคาเสียหายหรือชําระคาปรับในอัตรารอยละ 0.15-0.20 ของ
มูลคางานที่ยังไมสงมอบ การสงสินคาลาชาดังกลาวยังครอบคลุมถึงกรณีการซอมหมอแปลงในระยะเวลารับประกันที่บริษัทฯ
ตองรับผิดชอบซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ และสงมอบภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยการคํานวณคาปรับจะคํานวณ
เปนรายวันนับจากวันที่สงมอบสินคาลาชา ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาถือวาบริษัทฯ มียอดคาปรับจากการสงมอบสินคาลาชาที่นอย
มากโดยมีจํานวน 0.13 ลานบาท ในป 2551 จํานวน 0.06 ลานบาท ในป 2552 และจํานวน 0.10 ลานบาท ในป 2553 ตามลําดับ
ซึ่งคาปรับดังกลาวเกิดจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถซอมหมอแปลงไฟฟาที่อยูในระยะเวลารับประกันสําหรับงานการไฟฟาไดทัน
ตามกําหนดเวลา
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหลักที่ตองการผลิตและสงมอบสินคาใหแกลูกคาตรงตามกําหนดเวลา โดยฝายขาย ฝาย
ผลิต และฝายจัดซื้อจะมีการติดตอ update ขอมูล ประสานงาน และติดตามงานกันอยางใกลชิด เพื่อปองกันความผิดพลาดตางๆ
ที่อาจสงผลทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดสงหมอแปลงไฟฟาใหแกลูกคาไดตรงตามกําหนดเวลา และในสวนของหมอแปลงซอมนั้น
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดปรับปรุงกระบวนการซอมหมอแปลงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดแยกสายการซอมหมอแปลงตางหาก
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จากสายการผลิตหมอแปลงใหม จึงชวยทําใหสามารถบริหารเวลาในการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
จากการที่บริษัทฯ ไดนําระบบ Enterprise Resources Planning หรือ ERP เขามาใชตั้งแตชวงไตรมาส 4 ของป 2552 จะชวยให
การวางแผนการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย
1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินเชื่อจากสถาบันการเงินนอยราย
ปจจุบัน บริษัทฯ ใชสินเชื่อจากธนาคารเพียงแหงเดียว โดยมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับรวมทั้งสิ้น 623.24 ลานบาท และมี
ยอดเงินกูที่เบิกใชจํานวน 188.15 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่ไดรับดังกลาวประกอบดวย วงเงินกู
เบิกเงินเกินบัญชี วงเงินกูโดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงินออกหนังสือค้ําประกัน วงเงินเปดเลตเตอรออฟเครดิตและวงเงิน
สินเชื่อทรัสตรีซีท วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และวงเงินกูยืมระยะยาว การที่บริษัทฯ พึ่งพิงแหลงเงินทุนที่ใชใน
การดําเนินธุรกิจจากธนาคารเพียงแหงเดียวอาจทําใหมีความเสี่ยงหากบริษัทฯ ไมไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร
แหงดังกลาวในอนาคต
จากการที่บริษัทฯ มีการติดตอทําธุรกิจกับธนาคารดังกลาวมาเปนเวลานาน จึงมีความสัมพันธที่ดีและไดรับการ
สนับสนุนและปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่ออยางตอเนื่องมาโดยตลอด ประกอบกับธนาคารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะการเงิน
แข็งแกรง ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวาจะไดรับการสนับสนุนจากธนาคารดังกลาวอยางตอเนื่องในระยะยาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได
ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงอยูระหวางดําเนินการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินแหงอื่นเพิ่มเติม และจากการที่บริษัทฯ
มีแผนที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนและการเขาไปเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ก็จะชวยใหบริษัทฯ
สามารถจัดหาเงินทุนจากแหลงอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้นในอนาคต
1.6

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักในการประกอบธุรกิจ
จากการที่ผูบริหารหลักทั้งดานการผลิตและการขายของบริษัทฯ ลวนเปนผูที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมหมอ
แปลงไฟฟามานานกวา 20 ป และมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทผูผลิตหมอแปลงชั้นนําในประเทศและผานการฝกอบรมจากบริษัท
หมอแปลงไฟฟาชั้นนําในตางประเทศมาเปนเวลานาน จนทําใหมีความรูและความชํานาญในอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาอยาง
ลึกซึ้ง ตลอดจนมีความสัมพันธที่ดีทั้งกับลูกคาและ Supplier ทั้งในและตางประเทศมาอยางยาวนาน จากประสบการณดังกลาวจึง
ทําใหหมอแปลงไฟฟาของบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกคาทั้งภายในและตางประเทศอยางรวดเร็ว
จากเหตุผลดังกลาว บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ตองพึ่งพิงผูบริหารหลักในการบริหารงาน ซึ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารหลักดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีเปาหมายที่ชัดเจน
เพื่อจูงใจใหผูบริหารและพนักงานทํางานกับบริษัทฯ อยางตอเนื่องในระยะยาว โดยผูบริหารหลักและบุคลากรสวนใหญตางก็
รวมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ รวมทั้งจัดใหมีการ
ถายทอดประสบการณและใหความรูเพิ่มเติมแกพนักงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีทักษะ ความรูความ สามารถ และมี
ความเข าใจในงานที่ รั บผิ ดชอบอย างเต็ มที่ ยิ่ งไปกว านั้ น บริ ษั ทฯ มี นโยบายในการส ง เสริ ม พนั ก งานแต ล ะระดั บ ให มี ค วาม
เจริญกาวหนาและสามารถเติบโตไปในองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งในการเสนอขายหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนจํานวน
5,000,000 หุน ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้น ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวานโยบายดังกลาวขางตนจะสามารถรักษา
บุคลากรของบริษัทฯ ไวไดในระยะยาว
1.7

ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554 กลุมนายพูลพิพัฒน ตันธนสิน ถือหุนในบริษัทฯ รวมกันจํานวน 136,696,000 หุน คิดเปน
รอยละ 91.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน
ในครั้งนี้ กลุมดังกลาวจะถือหุนรวมกันรอยละ 68.59 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหผูถือหุนกลุม
ดังกลาวมีอํานาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทฯ ไดเกือบทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดหรือขอบังคับของ
บริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณา
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อยางไรก็ ตาม บริษั ทฯ ไดมี การแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเขามาเพื่อ ทําหน าที่ ตรวจสอบ พิ จ ารณา และ
กลั่นกรองเพื่อมิใหเกิดรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกวานั้นแลว โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน
และกรรมการที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารจํ า นวน 5 ท า น ซึ่ ง รวมประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ และกรรมการตรวจสอบจํ า นวน 3 ท า น
โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ และชวยใหการกํากับดูแลการ
บริหารงานเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.8

ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น
ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลวเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2554 และบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวและมีความเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วาดวย การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่ง
บริษัทฯ ตองมีจํานวนผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว
โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้แลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือ
หุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
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