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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีเอ็มซี”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.
2525 โดยคุณทวีมิตร กมลมงคลสุข ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจคือ การผลิต
และจําหนายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค ตอมาบริษัทไดทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวตามลําดับ จนกระทั่ง
ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเทากับ 200 ลานบาท และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554
ในป 2548 ครอบครัวกมลมงคลสุข จึงไดจัดตั้ง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และยายการผลิตสินคา
ประเภท เครนและผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิคไปยังโรงงานแหงที่ 2 ตอมาในป 2553 บริษัทไดทําการควบ
กิจการระหวาง บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โดยยกเลิก 2 บริษัท
ดังกลาวและจัดตั้งบริษัทใหมภายใตการควบคุมเดียวกันและใชชื่อเดิมคือ บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จํากัด ตอมาในป
2554 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนใน บริษัท เมทัล แฟบริเคชั่น จํากัด (“เมทัล แฟบริเคชั่น”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20.00 ลานบาท
และทุนชําระแลว 5.00 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว ในราคา 4.99 ลานบาท และเกิดผลตางระหวางเงินสดที่จายซื้อกับมูลคาสินทรัพยสุทธิจํานวน 0.12 ลานบาท
ซึ่งบันทึกเปนผลตางจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันในสวนของผูถือหุนของงบการเงินรวม
บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ผลิตและจําหนายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนตและ
เครื่ อ งใชไ ฟฟ า รวมทั้ง เครนระบบไฮดรอลิ ค และเครื่อ งทุน แรงระบบไฮดรอลิ ค เพื่อ ใชใ นงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปและ
ศูนยบริการรถยนต จักรยานยนต รวมทั้งจัดหาและจัดจําหนายเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิคบางประเภท ภายใตตรา
สินคา “TMC” ปจจุบันบริษัทเปนผูนําในการผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิค ของประเทศไทย โดยมีประเภทของเครื่องจักร
มากกวา 18 ชนิด และบริษัทสามารถผลิตเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิคที่มีแรงกดอัดไดถึงขนาด 3,500 ตัน สําหรับ เมทัล
แฟบริเคชั่น ประกอบธุรกิจ เชื่อมโครงสรางเครื่องจักร ซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของการผลิตเครื่องจักรไฮดรอลิกของบริษัท
เนื่ อ งจากธุ ร กรรมงานเชื่ อ ม โดย เมทั ล แฟบริ เ คชั่ น ได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี จ ากการส ง เสริ ม จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) (โปรดดูรายละเอียดบัตรสงเสริมในหัวขอ 2.5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ)
ปจจุบันบริษัท เมทัลแฟบริเคชั่น จํากัด ยังไมไดดําเนินธุรกิจ และคาดวาประมาณไตรมาส 1 ป 2556 บริษัทจะทําการยาย
งานการเชื่อมโครงสรางเครื่องจักรมาให เมทัลแฟบริเคชั่น เปนผูดําเนินการแทนบริษัท ปจจุบัน เมทัลแฟบริเคชั่น มีทุนจด
ทะเบียน 20.00 ลานบาท และทุนชําระแลว 5.00 ลานบาท
ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
สินคาของบริษัทสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1.
ผลิตภัณฑเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Press) เปนเครื่องจักรที่ใชของเหลว (น้ํามันไฮดรอลิค) สง
ถายแรงเพื่อไปขับเคลื่อนกระบอกไฮดรอลิค เพื่อสรางแรงอัดลงบนชิ้นงานในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ หรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นๆตามแตการออกแบบเครื่องจักร โดยทางบริษัทมีทีมออกแบบวิศวกรรม ซึ่งสามารถออกแบบ
เครื่องเพรสไฮดรอลิคที่สามารถสรางแรงกดได ถึง 3,500 ตัน ซึ่งสามารถแบงเครื่องเพรสตามลักษณะการ
นําไปใชงาน เชน เครื่องตรวจเช็คผิวหนาแมพิมพ เครื่องทดสอบแมพิมพ เครื่องเพรสลากขึ้นรูป เครื่องเพรสกดขึ้น
รูปตามแบบแมพิมพใชความรอน เครื่องพับขอบชิ้นงาน และเครื่องเพรสสําหรับการพับขอบ ตัดขอบและเจาะรู
ชิ้นงาน
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2.

3.

4.

ผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Handling Equipment) เปนผลิตภัณฑที่เปนเครื่องทุน
แรงในการยกหรือเคลื่อนยายสิ่งของบริษัทมีการผลิต ผลิตภัณฑเครื่องทุนแรงหลากหลายประเภทเพื่อรองรับงาน
ลักษณะตางๆ โดยสามารถแบงได 3 ประเภทหลักๆ ไดแก 1) เครื่องทุนแรงการยก 2) เครื่องทุนแรงในศูนยบริการ
ยานยนต และ 3) ผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิค
ผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิค เปนผลิตภัณฑเครนระบบไฮดรอลิคเปนอุปกรณที่ใชยกสิ่งของขึ้นลงตาม
แนวดิ่งและเคลื่อนยายสิ่งของเหลานั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ บริษัท มีผลิตภัณฑเครน ทั้งแบบ
ติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อใหสามารถเคลื่อนยายเครนไปยังพื้นที่ที่ตองงานใชงานไดโดยสะดวก และไมเสียเวลาใน
การติดตั้ง และแบบติดตั้งอยูกับที่ เพื่อใชในการยายสิ่งของภายในโรงงานหรือสถานที่ที่ทํางานอยูจุดเดิมเปน
ประจํา บริษัทไดจัดทําเครนระบบไฮดรอลิคหลากหลายชนิดเพื่อ รองรับงานประเภทตางๆ เชน เครนแบบ
มาตรฐาน เปนตน
บริการแปรรูปโลหะดวยเครื่องจักรและซอมบํารุงเครื่องจักร
4.1 การแปรรูปโลหะคือการนํา เหล็กแผน เหล็กหลอ หรืองานโครงสรางตางๆมาทําการแปรรูปใหไดลักษณะ
ที่ตองการเชน การเจาะ การกลึง การกัด การปาด เปนตน
4.2 บริการซอมบํารุงเครื่องจักรไฮดรอลิค บริษัทมีทีมชางซอมบํารุงมีประสบการณ มีทีมชางผูชํานาญ ดาน
แมคคานิค , ไฮดรอลิค ไฟฟา อีเลคทรอนิคส และดานอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักรไวคอยบริการลูกคาอยาง
ทันเวลาและทันสถานการณ ดวยจํานวนของทีมซอมบํารุง ที่บริษัทเตรียมไวถึงกวา 20 คน จึงสามารถไป
ซอมไดภายใน 24-48 ชม.

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมยานยนต
ยอดการผลิตรถยนตตั้งแตป 2552 ถึงป 2554 คอนขางแกวงตัว โดยในป 2552 ยอดการผลิตรถยนตลดลงรอย
ละ 28.19 เมื่อเทียบกับป 2551 เพราะภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทําใหความตองการรถยนตในตางประเทศปรับตัวลดลง
และการใชจายภายในประเทศก็ลดลงเชนกัน อยางไรก็ดีในไตรมาส 4 ของป 2552 ยอดการผลิตรถยนตก็เริ่มขยายตัวขึ้น
จากความตองการรถยนตที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ ในป 2553 ยอดการผลิตรถยนตขยายตัวรอยละ 67.3 แต
ในป2554 ยอดการผลิตรถยนตลดลงจากป 2553 รอยละ 21.82 อันเนื่องมาจากภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุนอันทําให
ขาดแคลนชิ้นสวนที่ตองนําเขาและอุทกภัยในประเทศไทยซึ่งทําใหผูผลิตชิ้นสวนและโรงงานประกอบรถยนตบางโรงงานไม
สามารถทําการผลิตได
เมื่อปญหาอุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ยอดการผลิตรถยนตก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในเดือนธันวาคม 2554 ยอดการ
ผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงรอยละ 319.61 และในป 2555 ยอดการผลิตรถยนตมีการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจนในเดือนพฤษภาคม 2555 มียอดการผลิตรถยนตสูงถึง 202,834 คันซึ่งเปนตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแตมีการตั้ง
โรงงานผลิตรถยนตในประเทศไทย และแนวโนมการผลิตรถยนตยังคงเพิ่มขึ้นเพราะบริษัทรถยนตยังมีแผนการตั้งโรงงาน
ประกอบรถยนตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
แนวโนมการสงออกชิ้นสวนยานยนตมีแนวโนมแกวงตัวเชนเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนตโดยมีการหดตัวในป
2552 อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก มีการกลับมาขยายตัวในป 2553 และกลับมาหดตัวอีกครั้งในป 2554 เพราะผล
จากสึนามิในประเทศญี่ปุนและอุทกภัยในประเทศไทย สวนแนวโนมในป 2555 มีการขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเห็นได
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จากการที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ไดทําการอนุมัติโครงการสงเสริมการลงทุนแกผูผลิตชิ้นสวน
รถยนตถึง 22 โครงการ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2554 ผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2553 แต
เนื่องจากปญหาอุกทกภัยในป 2554 ทําใหเกิดการขาดแคลนชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาจึงลดลงรอยละ 41.87 ในป 2555 ดัชนีผลผลิตเครื่องใชไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2554 โดยหากเทียบ
ดัชนีชวงเดือนพฤษภาคม 2555 กับชวงเดียวกันของป 2554 ดัชนีมีการปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 12.52 ในภาพรวมการขยายตัว
ของการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟายังอยูในเกณฑดี
ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากเหล็กเปนวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตเครื่องจักรของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงหากราคาเหล็ก
มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลใหตนทุนสูงของบริษัทสูงขึ้น อยางไรก็ตาม สินคาสวนใหญของบริษัทไดแก เครื่องเพรส
ระบบไฮดรอลิค เครนระบบไฮดรอลิค เปนสิน คา ที่ผลิตเมื่อลูกคามีคําสั่งซื้อ ดังนั้นราคาสินคาจึงสามารถถูกปรับให
สอดคลองกับราคาวัตถุดิบเมื่อเสนอราคาใหแกลูกคาได นอกจากนี้บริษัทยังมีการสั่งซื้อเหล็กทันทีหลังไดรับคําสั่งซื้อเพื่อ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กใหนอยที่สุด อีกทั้งบริษัทยังมีการเปรียบเทียบราคาเหล็กระหวางผูจัด
จําหนายตั้งแต 2 รายขึ้นไปเพื่อใหเกิดการแขงขันในการเสนอราคา
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ จํานวน 25.72 ลานบาทและ6.54 ลานบาท ในป 2554 และ
ไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ จึงทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามบริษัทมีการจําหนายสินคา
ของบริษัทไปยังตางประเทศ เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนมูลคา 46.69 ลานบาท และ 18.36 ลานบาท ในป 2554
และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล า วถื อ เป น การป อ งกั น ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนดวยการวางแผนสั่งซื้อและสงมอบ (Natural Hedge) อยางไรก็ตามหากผูบริหารคาดวาจะมีความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนสูง บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward
Contract)
3. ความเสี่ยงจากการขาดแรงงานมีทักษะ
เนื่องจากบริษัทผลิตเครื่องจักรเฉพาะทาง ซึ่งตองพึ่งพาบุคลาการที่มีความรู เฉพาะดาน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงใน
การที่จะขาดแคลนบุคลากรหากบริษัทไมสามารถหาบุคลากรทดแทนหรือพัฒนาทักษะพนักงานที่มีอยูไดทัน อยางไรก็
ตามบริษัทมีการจูงใจใหพนักงาน โดยใหอัตราคาจางเพิ่มสําหรับพนักงานที่มีทักษะเฉพาะทาง จึงทําใหอัตราการลาออก
ของพนักงานอยูในระดับต่ํา อีกทั้งยังมีการอบรมทักษะเพิ่มเติมใหพนักงานในจุดทํางานที่ตางกัน เพื่อวาในกรณีที่จุด
ทํางานจุดใดขาดคน ก็สามารถนําบุคลากรจากจุดทํางานอื่นเขามาทํางานแทนได
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4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีตนทุนทางการเงินจากเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน จํานวน 15.30 ลานบาท และ 3.35ลานบาทในป 2554
และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะมีภาระ
คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีเมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวจะเปนการระดมทุน
เพื่อนํามาชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารซึ่งจะชวยลดหนี้เงินกูยืมและเปนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต
ในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 บริษัทมีการพึ่งพารายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตรอยละ
40.93 และ รอยละ 58.92 ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ โดยหากความตองการซื้อในกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนต ล ดน อ ยลงจะส ง ผลกระทบต อ รายได ข องบริ ษั ท อย า งไรก็ ดี เ นื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมยานยนต เ ป น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งสามารถสรางรายไดจากการสงออกจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่มีการจาง
แรงงานประมาณรอยละ 8 ของแรงงานทั้งประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตอยาง
ตอเนื่อง ดังเห็นไดจากนโยบายรถยนตประหยัดพลังงาน(อีโคคาร) และนโยบายรถคันแรก อีกทั้งบริษัทยังมีการขยาย
ตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพิงในอุตสาหกรรมยานยนต อีกดวย
บริษัทมีรายไดจากการขายใหลูกคารายใหญ 10 รายแรกในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 ในสัดสวนรอยละ
35.44และรอยละ55.34 ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ แตไมมีลูกคารายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินรอยละ 16.00
ของรายไดรวมของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายไดจากลูกคารายใหญ
6. ความเสี่ยงในการจัดหาเหล็กชนิดพิเศษ
ในการผลิตเครื่องเพรส มีชิ้นสวนของเครื่องบางชิ้นที่จําเปนจะตองใชเหล็กชนิดพิเศษ ซึ่งเหล็กชนิดนี้มีราคาสูงใน
ประเทศไทย จึงมีการนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไมสามารถหาซื้อเหล็กชนิดพิเศษได หรืออาจนําเขามา
ลาชาจนไมทันกระบวนการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการจัดบุคลากรเพื่อทําการติดตอหาวัตถุดิบจากตางประเทศโดยตรง
เพื่อทําการหาผูจัดจําหนายหลายรายซึ่งหากผูจัดจําหนายรายใดไมสามารถจัดหาวัตถุดิบให ก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อจาก
ผูผลิตรายอื่นได นอกจากนี้บริษัทยังมีการประสานงานระหวาง ฝายวางแผนการผลิตที่ทําหนาที่กําหนดเวลาที่จะใช
วัตถุดิบและฝายจัดซื้อซึ่งทําหนาที่สั่งซื้อและติดตามการจัดสงวัตถุดิบอยางสม่ําเสมอ จึงสามารถควบคุมการนําเขา
วัตถุดิบใหอยูภายในกรอบเวลาที่กําหนด
7. ความเสี่ยงจากการยายฐานผลิตรถยนตไปตางประเทศ
เนื่องจากรายไดจากยอดขายเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค รอยละ 40.93 และรอยละ 58.92 ในป 2554 และใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2555 ตามลําดับ เปนยอดขายในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต ดังนั้นหากอุตสาหกรรมยานยนตยายฐาน
การผลิตไปยังตางประเทศ จะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทเปนอยางมาก อยางไรก็ดีกลุมผูผลิตยานยนตยังมี
แนวโนมเชื่อมั่นในตลาดของประเทศไทย เห็นไดจากการที่คายรถยนตตางๆมีการขยายโรงงานในประเทศไทย อยางเชน
โตโยตาลงทุนสรางโรงงานประกอบรถแหงที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยเพื่อรองรับการผลิตอีโคคารและ อีซูซุลงทุนสราง
โรงประกอบรถยนตเพิ่มที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย เชนกัน ซึ่งจากการขยายกําลังการผลิตรถยนตในประเทศไทยจะสงผล
ใหมีการขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนรถยนตตามไปดวยเพื่อรองรับการผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังดึงดูดใหผูผลิต
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ชิ้นสวนบางรายยายฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทยแทนการสงออกเมื่อจํานวนการผลิตในประเทศไทยคุมตอการตั้ง
โรงงาน
8. ความเสี่ยงจากการที่ผลกําไรลดลงจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท
จากนโยบายการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานของรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2555
ทําใหอัตราคาแรงโดยเฉลี่ยทั่วประเทศมีการปรับขึ้นประมาณ 39.5 % สงผลใหคาจางขั้นต่ําในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเปน
ที่ตั้งของบริษัทถูกปรับขึ้นจาก 196 บาทเปน 273 บาท และจะถูกปรับขึ้นเปน 300 บาทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปน
ตนไป ซึ่งการปรับขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ําดังกลาวจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อันอาจสงผลตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจางพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะ จึงมีการเพิ่มคาจางในสวนของทักษะ
พิเศษเขาไปแลว ดังนั้นบริษัทจึงจางพนักงานสวนใหญดวยคาแรงมากกวาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว การขึ้นคาแรงจึงมีผลกับ
บริษัทนอยมาก
9. ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนอันเนือ่ งมาจากการเสนอขายหุนใหแกผูบริหารและพนักงานใน
ราคาที่ตํ่ากวาการเสนอขายหุนแกประชาชน
ในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทไดมีการเสนอขายหุนใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท จํานวน
5,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.72 ของทุนเรียกชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุนใหแก
พนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนใหแกประชาชนไมเกินรอยละ 20 ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนจึงอาจมี
ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนภายหลังหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดระยะเวลาหาม
ขายหุนที่ไดจัดสรรใหผูบริหารและพนักงานในครั้งนี้เปนระยะเวลา 3 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคา
หุน หากผูบริหาร และพนักงานของบริษทั ขายหุนภายหลังระยะเวลาหามขายหุนดังกลาว
10. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผถู ือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 50
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมผูถือหุนรายใหญคือกลุม กมล
มงคลสุข จะถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.55 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และกลุมกมลมงคลสุข
ยังเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทดวย จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว เปนผูมีอํานาจในการ
บริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมด ไมวาในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการลง
มติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องกฏหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับ
เสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลการบริหารของผูถือหุนใหญ
ได
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดมีการจัดใหมีกรรมการอิสระที่เปนบุคคลภายนอก 4
ทา น โดยใหมี 3 ทา นเปนกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบทุ กคนเป นผูมีความรูความสามารถ อี กทั้ งยัง มี
หนวยงานตรวจภายในขึ้นตรงดวย จึงสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางทั่วถึงและโปรงใส สามารถถวงดุลการทํางาน
ของคณะกรรมการไดในระดับหนึ่ง
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11. ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองในกรณีซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย
เอ็มเอไอ ทั้ง นี้บ ริษัท ได ยื่น คํา ขออนุญ าตินํา หลักทรัพ ยเขา จดทะเบียนนตลาดหลักทรัพ ย เอ็มเอไอ แล ว เมื่อ วันที่ 19
กรกฎาคม 2555 โดยมี บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
ในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามขอบัคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 26
มีนาคม 2546(ปรับปรุง 16 มกราคม 2555) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัท
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจึงมีความ
ไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด เอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนได
ตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
รายการระหวางกัน
ในป 2554 – งวด 3 เดือนแรกป 2555 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกันหลายรายการ ไดแก
รายการซื้อขายสินคาหรือการใหบริการซอมแซมเครื่องจักร ซึ่งรายการดังกลาวเปนธุรกิจปกติของบริษัทและมีนโยบายกําหนด
ราคาที่เปนธรรมและเปนเงื่อนไขทางการคาปกติ เชนเดียวกับที่บริษัทคิดราคากับลูกคาทั่วไป สําหรับรายการระหวางกันที่ไมใช
การคาปกติของกลุมบริษัทไดแก รายการกูยืมเงิน เนื่องจากความจําเปนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลองใน
การดําเนินธุรกิจและการกูยืมเงินโดยบริษัทยอยเพื่อชําระคาจัดตั้งบริษัทยอย รายการค้ําประกันอันเนื่องมาจากความ
จําเปนในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใชซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินการและเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ ซึ่งถือเปนเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อแกธุรกิจ โดยที่บริษัทไมมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการขอรับ
การค้ําประกันดังกลาว
วิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
รายไดจากการขายและบริการของบริษัทเทากับ 358.58 ลานบาท 468.10 ลานบาท 669.88 ลานบาท และ
141.14 ลานบาท ในป 2552 – 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ โดยรายไดในป 2553
เพิ่มขึ้นจากป 2552 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก สวนรายไดในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป
2553 จากนโยบายตางๆของภาครัฐที่มุงสนับสนุนรถยนตที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ทําใหบริษัทรถยนตหลายแหง
เริ่มหันมาสนใจผลิตรถยนตที่มีขนาดเล็กและประหยัดพลังงานกันมากขึ้น สวนงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
รายไดที่เกิดจากคําสั่งซื้อสินคาที่ตอเนื่องจากป 2554
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 23.80 รอยละ 19.67 รอยละ 21.61 และรอยละ 22.15 สําหรับป 2552 – 2554
และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ
คาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก เงินเดือน คาสาธารณูปโภค คาซอมบํารุง และอื่นๆ จํานวน 63.88 ลาน
บาท 70.16 ลานบาท 82.21ลานบาท และ 20.28 ลานบาท ในป 2552-2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2555 ตามลําดับ
สินทรัพยรวมของบริษัทมีแนวโนมเติบโตขึ้นมาโดยตลอดจาก 422.63 ลานบาท 561.27 ลานบาท 684.70 ลาน
บาท และ 694.99 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ เนื่องจาก
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รายไดจากการขายและบริหารของบริษัทเมีการติบโตอยางตอเนื่องทําใหยอดลูกหนี้การคา และสินคาระหวางการผลิตมี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มเติม
หนี้สินรวมสวนใหญไดแก รายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและรายการ เจาหนี้
การคา เทากับ 313.80 ลานบาท 404.25 ลานบาท 452.07 ลานบาท และ 458.24 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
2553 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา
ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขาย
สวนของผูถือหุนของบริษัทมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 108.83 ลานบาท 157.02 ลานบาท 232.63 ลานบาท และ
236.75 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีผลประกอบการกําไรเพิ่มขึ้นทุกปประกอบกับในป 2553 และ ป 2554 มีการเพิ่มทุนจากผูถือหุน
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