บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยง รวมทั ้งรายละเอียดข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุน โดยปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี อ้ าจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัท ฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ มิได้ เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทั ้งหมดที่มีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเสี่ยง
อื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริ ษัทฯ ในขณะนี ้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อรายได้ ผลกาไร สินทรัพย์
สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการ
พิจารณาข้ อมูลอย่างรอบคอบ และปั จจัยความเสี่ยงทั ้งหมดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ โดยไม่จากัดเพียงปั จจัยความเสี่ยง
ที่ได้ กล่าวไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เท่านั ้น
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ ของ
บริ ษัทฯ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้ องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ”
หรื อคาหรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชีถ้ ึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน
และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้

1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากความไม่ แน่ นอนของรายได้
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการรับจ้ างผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) จากหน่วยงานเอกชน
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ครัวการบินที่ให้ บริ การสายการบินนานาชาติ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ฮ่องกง, เกาหลี, จีน
เป็ นต้ น และครัวการบินในประเทศ เช่น ครัวการบินไทย, ครัวการบินกรุ งเทพ, ครัวการบินภูเก็ต เป็ นต้ น รวมทั ้งลูกค้ ากลุ่มธุรกิจ
ค้ าปลีก กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ รวมทั ้งหน่วยงานราชการ อาทิ กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็ นต้ น โดยมีลกั ษณะการรับงานโดยตรงจากผู้ว่าจ้ างเป็ นสัญญา
ว่าจ้ างในการผลิต ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่ องของรายได้ เนื่องจากเมื่อบริ ษัทฯ ส่งมอบสินค้ าที่ผลิตเสร็ จ
หรื อให้ บริ การบริ หารโครงการให้ กับลูกค้ าเรี ยบร้ อยตามสัญญาว่าจ้ างแล้ ว แต่ยังไม่มีคาสั่งซือ้ (Order) ใหม่ หรื อยังไม่มีงาน
โครงการใหม่จากลูกค้ าเข้ ามารองรับ รายได้ ของบริ ษัทฯ ก็อาจจะลดลงในขณะที่ บริ ษัทฯ ยังคงมีภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายประจาหรื อค่าใช้ จ่ายคงที่ อาทิ ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากร ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ต้ นทุนทางการเงิน เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ ในปี
2553-2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ ตามสัญญาเท่ากับ 592.55 ล้ านบาท 636.85 ล้ านบาท และ 625.66 ล้ านบาท ตามลาดับ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกาหนดแผนป้องกันความเสี่ยงไว้ โดยตั ้งแต่ปี 2554 เป็ นต้ นมา
บริ ษัทฯ ได้ ใช้ นโยบายการบริ หารงบประมาณ (Budgeting) โดยการจัดทาและกาหนดเป้าหมายงบประมาณรายปี (Yearly
Budgeting) ซึง่ จะทาให้ ทราบถึงเป้าหมายรายได้ ค่าใช้ จ่าย และคาดการณ์ผลกาไรในแต่ละปี ฝ่ ายบัญชีจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูล
และนาเสนอต่อผู้บริ หารในระดับคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิจารณาก าหนดเป็ นงบประมาณรายปี
รวมทั ้งใช้ ประกอบการติดตามและเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานเป็ นประจาทุกเดือน ผ่านการประชุมประจาเดือนของทุกฝ่ าย
งาน และจะรวบรวมนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร (Management Review) เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
ฝ่ ายขายและผู้บริ หารระดับสูงสามารถนาข้ อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการรับงานหรื อติดต่อประมูลงานโครงการใหม่ได้ ให้
สอดคล้ องกับงานที่ทยอยจบ เพื่อให้ มีสญ
ั ญาว่าจ้ างในการผลิตและสัญญารับจ้ างบริ หารโครงการอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถลดความเสี่ยงจากความไม่ตอ่ เนื่องของรายได้
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2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจากัด
เนื่องจากรายได้ ส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา เกิดจากการขายสินค้ ากลุ่มผลิตภัณฑ์ ออกแบบพิเศษ
(Special Design Product) โดยเฉพาะสินค้ าประเภท รถสนับสนุนภาคพื ้นดินภายในสนามบิน (Ground Support Equipment
(“GSE”)) เช่น รถลาเลียงอาหารขึ ้นเครื่ องบิน (Catering Hi-loaders Truck) เป็ นต้ น โดยในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
กลุม่ สินค้ า GSE ในสัดส่วนร้ อยละ 25.56 ร้ อยละ 56.60 และร้ อยละ 55.29 ของรายได้ รวมตามสัญญา ในแต่ละปี ตามลาดับ ซึ่ง
ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อสินค้ ากลุ่มดังกล่าวอยู่ในธุรกิจครัวการบิ นและกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงกลุ่มอุตสาหกรรมในวงจากัด หากอุตสาหกรรมการบินประสบปั ญหาคือจานวนผู้โดยสารทางเครื่ องบินมีแนวโน้ มลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ หรื อลูกค้ ากลุ่มธุรกิจครัวการบินเปลี่ยนไปสัง่ ซื ้อสินค้ าจากคู่แข่งรายอื่นไม่ ว่าจะเป็ นปั จจัยด้ านคุณภาพสินค้ า
ราคาสินค้ า หรื อปั ญหาคุณภาพการบริ การ จนส่งผลให้ กลุ่มลูกค้ าดังกล่าวสัง่ ซื ้อสินค้ าลดลงหรื อไม่ติดต่อสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัท
ฯ อีกต่อไป ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ก็มีความมั่นใจว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
ความเสี่ ยงดังกล่ าวมากนั ก เนื่ องจากบริ ษั ทฯ ให้ ความส าคัญ อย่ างมากกั บ นโยบายในการรั กษาคุณ ภาพสิ น ค้ า ตาม
มาตรฐานสากล เน้ นการให้ บริ การหลังการขายที่รวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ มีการรั กษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง รายได้ จากกลุ่มสินค้ า GSE ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็ นสิ่งที่พิสจู น์ความพึงพอใจของลูกค้ าต่อ
คุณภาพสินค้ าและคุณภาพการบริ การที่มีต่อบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี กอปรกับบริ ษัทฯ มีความหลากหลายของประเภทสินค้ าทัง้
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ออกแบบพิเศษ และกลุ่มผลิตภัณฑ์มาตรฐาน รวมทั ้งมีการขยายธุรกิจด้ านการรับจ้ างบริ หารโครงการต่างๆ
เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ กลุม่ อื่นให้ มากขึ ้นและให้ เกิดความเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงกลุม่ อุตสาหกรรมที่จากัดได้
3) ความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
จากเหตุการณ์ อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 รวมถึงภัยทางธรรมชาติ อื่นๆ ที่อาจจะเกิ ดขึ น้ และส่งผลกระทบกับ
โรงงาน และการผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้ เนื่ องจากด้ านหลังของโรงงานมีส่วนที่ ติดกับแม่นา้ ซึ่งถ้ ามี ฝนตกลงมาเป็ นระยะ
เวลานานติดต่อกัน อาจทาให้ มีนา้ เอ่อล้ นเข้ ามาในเขตพื ้นที่โรงงาน และก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโรงงาน เครื่ องจักร หรื อวัสดุ
เพื่อใช้ ประกอบสินค้ าได้ ทั ้งนี ้ ความเสียหายของเครื่ องจักร และความเสียหายของวัสดุอปุ กรณ์ จะทาให้ ระยะเวลาในการผลิต
เพิ่มขึ ้นและการส่งมอบสินค้ าล่าช้ าออกไป ซึง่ บริ ษัทฯ อาจจะมีความเสียหายจากค่าปรับการส่งมอบล่าช้ าจากลูกค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะปั ญหา
อุทกภัยจากภาวะน ้าหลากหรื อภาวะน ้าท่วม ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงได้ ทาประกันภัยครอบคลุมภัยนา้ ท่วม รวมทั ้งลงทุนทารัว้ คอนกรี ต
รอบโรงงาน พนังกั ้นน ้า และลงทุนเรื่ องระบบระบายน ้าป้องกันน ้าท่วม อาทิ การขุดลอกบ่อเก็บกักน ้า การขุดลอกท่อ และเพิ่มท่อ
ระบายน ้า เป็ นต้ น เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังภายในบริ เวณโรงงาน การก่อสร้ างรัว้ คอนกรี ตและระบบระบายน ้าจัดทาเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2555

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอปุ กรณ์ หรื อส่ วนประกอบที่เป็ นวัตถุดิบหลัก
บริ ษัทฯ อาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้
ในการผลิตของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ ออกแบบพิ เศษประเภท รถสนับสนุนภาคพื ้นดินภายในสนามบิน และ
รถดับเพลิง-กู้ภยั ซึง่ มีส่วนประกอบต่างๆ มากกว่า 100 ชิ ้นส่วน โดยบางรายการจะต้ องสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ ส่งผลให้ มีความ
เสี่ ยงจากความผันผวนของราคาจากปั จจัยต่างๆ เพิ่ มขึ น้ เช่ น ราคาตลาดของสิ นค้ า อัตราแลกเปลี่ ยน อัตราภาษี น าเข้ า
ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็ นต้ น ความผันผวนของราคาวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบดังกล่าวถือเป็ นความเสี่ยงที่
ผู้ประกอบการทุกรายรวมทั ้งบริ ษัทฯ กรณีที่ราคาวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สงู ขึ ้น จะส่งผล
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ให้ ต้นทุนการผลิตของบริ ษัทฯ สูงขึ ้น และอาจจะกระทบต่อกาไรจากการดาเนินงานสาหรับโครงการที่ยังไม่ได้ สงั่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
หรื อส่วนประกอบหรื อยังสัง่ ซื ้อไม่ครบ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาสินค้ ากับลูกค้ าได้
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าวในส่วนของต้ นทุนที่ควบคุมได้ โดยจะวางแผนการสัง่ ซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
หรื อส่วนประกอบทันทีเมื่อลงนามสัญญารับจ้ างผลิตสินค้ าจากลูกค้ า โดยเฉพาะวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบหลักจะต้ องสัง่ ซื ้อ
ให้ ครบถ้ วน รวมทั ้งการกาหนดราคาขายสินค้ าบริ ษัทฯ ใช้ นโยบายต้ นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซึ่งต้ นทุน
วัตถุดบิ จะต้ องสัง่ ซื ้อจะมีการสอบทานราคาให้ เป็ นราคาปั จจุบันก่อนนาไปใช้ ในการคานวณราคาขาย สาหรับวัสดุอปุ กรณ์ส่วนที่
ยังไม่ได้ สงั่ ซื ้อหรื อวัสดุสิ ้นเปลืองต่างๆ บริ ษัทฯ มีการกาหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดของราคาวัสดุอปุ กรณ์ไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของการ
คานวณราคาขายเช่นกัน ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนบริ ษัทฯ มีนโยบายในการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(Forward Contract) ผู้บริ หารบริ ษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวมากนัก

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง คู่ ค้า หลั กจากต่ า งประเทศ และความเสี่ ยงจากการถูกยกเลิกสั ญญาความ
ร่ วมมือหรื อการเข้ ามาทาธุรกิจแข่ งขันกับบริษัทฯ โดยคู่ค้าหลักจากต่ างประเทศ
เนื่องจากวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบทีใ่ ช้ ในการผลิตรถลาเลียงอาหารขึ ้นเครื่ องบิน (Catering Hi-loaders Truck)
ซึ่งเป็ นสินค้ าหลักในผลิตภัณฑ์ ออกแบบพิ เศษที่บริ ษัทฯ จาหน่ายได้ จานวนมากในแต่ละปี และมี สัดส่วนรายได้ จากสินค้ า
ประเภทดังกล่าวสูงสุดตั ้งแต่ปี 2553 เป็ นต้ นมา โดยในปี 2553-2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกลุ่มสินค้ า GSE ในสัดส่วนร้ อยละ
25.56 ร้ อยละ 56.60 และร้ อยละ 55.29 ของรายได้ รวมตามสัญญา ในแต่ละปี ตามลาดับ ซึ่งวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบหลัก
ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการผลิตสินค้ าประเภทนี ้ จะสั่งซื ้อจาก DOLL อาทิ ระบบไฮดรอลิค , ระบบวิศวกรรม, ระบบไฟฟ้า, ชุด
ส่วนประกอบต่างๆ เป็ นต้ น เนื่องจากวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบหลักดังกล่าวจะต้ องมีคณ
ุ ภาพที่ได้ มาตรฐานตามแบบ จึงถือ
ว่าบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงคูค่ ้ าหลักรายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารบริ ษัทฯ เห็นว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวมากนัก เนื่องจาก DOLL ซึ่งเป็ น
คู่ค้าหลัก เป็ นพันธมิ ตรทางธุรกิ จที่ดีกับทางบริ ษัทฯ โดยทั ้ง 2 ฝ่ ายมี สัญญาความร่ วมมื อ และแบ่งปั นความรู้ ความชานาญ
ระหว่างกันมาโดยต่อเนื่อง (รายละเอียดศึกษาได้ ในหัวข้ อ 2.3 สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ) นอกจากนี ้ DOLL ยังคง
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 1.82 ของทุนจดทะเบียน (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสัดส่วนจะลดลงเหลือ
ร้ อยละ 1.31) และถึงแม้ ว่าในอนาคตหากเกิดข้ อจากัดในการสัง่ ซื ้อวัสดุอุปกรณ์หรื อส่วนประกอบหลักดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ
ยังคงสามารถจัดหาจากแหล่งอื่นได้ แต่อาจจะมีข้อยุ่งยากในการจัดหาจากหลายแหล่งผลิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัท
ฯ ยังไม่เคยได้ รับผลกระทบจากการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาความร่ วมมือและแบ่งปั นความรู้ ความชานาญระหว่าง
กัน หรื อการเข้ ามาทาธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัทฯ โดย DOLL ได้ เนื่ องจากคู่ค้าหลักจากต่างประเทศรายดังกล่าวสงวนสิทธิ ในการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศอาณาเขตตามสัญญาที่เป็ นเขตพื ้นที่การขายของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย แต่ผ้ บู ริ หารบริ ษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวมากนัก เนื่องจากความสัมพันธ์ และการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน อีกทั ้ง DOLL ก็
จาเป็ นจะต้ องพึ่งพิงสินค้ าที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเพื่อนาไปจาหน่ายในประเทศแถบยุโรปและลาตินอเมริ กาซึง่ เป็ นเขตพื ้นที่การขาย
ของ DOLL เองเช่นกัน

1.3 ความเสี่ยงด้ านการบริ หาร การจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ มีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
บริ ษัทฯ มีกลุม่ ครอบครัวทวีแสงสกุลไทย เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67.29 ของ
ทุนชาระแล้ ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) ดังนั ้น บริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยง
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จากการที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่ากึ่งหนึ่ง และเป็ นกรรมการบริ ษัทร่ วมอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัทอีกด้ วย ยกเว้ นการกระทาใดก็ตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการบริ ษัท
ทั ้งหมด 8 ท่าน ซึง่ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็ นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็ นการถ่วงดุลอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทั ้ง คณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good
Corporate Governance) โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด อีกทั ้งบริ ษัทฯ มีการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และกาหนดตารางอานาจอนุมัติรายการสาหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรื อวงเงินที่เหมาะสม
2) ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกคาสั่งซือ้ หรื อยกเลิกสัญญาก่ อนกาหนด
เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับจ้ างผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) หรื อรับจ้ างบริ หารโครงการ
(Project Management and Services) โดยมีข้อตกลงในรู ปแบบสัญญารับจ้ างผลิตสินค้ าหรื อสัญญาจ้ างบริ หารโครงการ
แล้ วแต่กรณี ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความเสียหายหากมีการยกเลิกสัญญาจ้ างผลิตหรื อสัญญาจ้ างบริ หารโครงการ
ก่อนกาหนดจากลูกค้ าหรื อเจ้ าของโครงการ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว เนื่องจากหากมีการถูกยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด ย่อมส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน และภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ อันเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ ดังนั ้น
บริ ษัทฯ จึงมี นโยบายในการรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าโดยมีเงื่อนไขให้ ลูกค้ าเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิตชนิดไม่สามารถเพิกถอนได้
(Irrevocable Letter of Credit) เต็มจานวนค่าสินค้ าส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินมัดจา นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับ
การรักษาคุณภาพทั ้งด้ านคุณภาพสินค้ าหรื อคุณภาพการบริ การ สินค้ าของบริ ษัทฯ ต้ องได้ มาตรฐานตามที่กาหนด การส่งมอบ
สินค้ าทันเวลาภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาจ้ างผลิต ทั ้งนี ้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ยังไม่เคยถูกบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนด

1.4 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ มีการนาเข้ าวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบของสินค้ าจากต่างประเทศ รวมทั ้งมีการจาหน่ายสินค้ าให้ แก่
ลูกค้ าต่างประเทศเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิเช่น ยูโร ดอลล่าร์ สหรัฐ ดอลล่าร์ สิงคโปร์ เยน เป็ นต้ น ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกาหนดนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดย
ฝ่ ายจัดหาเงินทุนจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการคานวณเงินที่จะได้ รับตามสัญญาในช่วงเวลาต่างๆ ตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้ า
และคานวณเงินที่จะต้ องจ่ายเพื่อซื ้อวัสดุอุปกรณ์หรื อส่วนประกอบจากต่างประเทศตามแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ โดยกาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนตามราคาตลาดในขณะนัน้ สาหรับแต่ละสกุลเงิน และให้ ทาการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายเงินตราต่างประเทศจากธนาคารที่
บริ ษัทฯ ใช้ บริ การวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) เท่านั ้น บริ ษัทฯ มีการกาหนดให้ ทาการ
ทบทวนนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นประจาทุกปี เมื่อมีการจัดทางบประมาณประจาปี หรื อกรณีที่มี
เหตุการณ์จาเป็ นเร่งด่วน
2) ความเสี่ยงจากการรั บชาระเงินล่ าช้ า
จากการที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับจ้ างผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) ซึ่งมีการกาหนดทยอยส่งมอบ
สินค้ าและรับชาระเงินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา หรื อเป็ นผู้ให้ บริ การรับบริ หารโครงการซึ่งเป็ นงานที่ต้องให้ บริ การก่อนการ
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เรี ยกเก็บเงินตามเงื่อนไขที่ตกลง ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ลกู ค้ าบางรายอาจชาระเงินค่าสินค้ าหรื อค่าบริ การล่าช้ า
หรื อมีปัญหาในการชาระเงิน ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีรายการค่าใช้ จ่ายคงที่
ซึง่ เป็ นรายจ่ายประจาทุกเดือน หรื อมีกาหนดการชาระค่าวัสดุอปุ กรณ์หรื อส่วนประกอบที่สงั่ ซื ้อจากคูค่ ้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง บริ ษัทฯ จึงกาหนดแผนป้องกันความเสี่ยง
โดยมีนโยบายประเมินศักยภาพของลูกค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างก่อนพิจารณารับคาสัง่ ซื ้อหรื อตกลงให้ บริ การ และมีการกาหนดให้ ลกู ค้ า
ชาระเงินมัดจาล่วงหน้ าก่อนส่วนใหญ่ ในอัตราร้ อยละ 20 – ร้ อยละ 30 ของมูลค่าสั่งซื ้อตามสัญญา ในกรณี สัญญาจ้ างผลิต
สินค้ า และมีการกาหนดให้ เจ้ าของโครงการชาระค่าบริ การเป็ นรายเดือนหรื อเป็ นรายงวดตามความคืบหน้ าของงานบริ การที่
เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ มากจนเกินไป ในกรณีสญ
ั ญาจ้ างบริ หารโครงการ และมอบหมายให้ ฝ่ายการเงิน
เป็ นผู้รับผิดชอบสรุ ปรายงานการรับชาระเงินของลูกค้ า หากมีลกู ค้ ารายใดเกินกาหนดชาระเงินจะต้ องทาการติดตามเรี ยกชาระ
เงิน และแจ้ งให้ ทกุ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องรวมทั ้งผู้บริ หารระดับสูงทราบโดยทันที
#3 เพิ่มเติม
ข้ อมูล

3) ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาวงเงินสินเชื่อ
เนื่องจากธนาคารแห่งหนึ่งที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยใช้ บริ การวงเงินสินเชื่ออยู่ มีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาวงเงิน
สินเชื่อเรื่ องการรักษาสัดส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 8.5 เท่าสาหรับบริ ษัทฯ และไม่เกิน 3 เท่าสาหรับ
บริ ษัทย่อย ซึง่ จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะงวดปี บัญชีของแต่ละบริ ษัท บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการถูก
ระงับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังกล่าวหากบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยผิดเงื่อนไขเรื่ องการรักษาสัดส่วนทางการเงินดังกล่าว ส่งผล
ให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยต้ องจัดหาวงเงินจากธนาคารอื่นมาทดแทน หรื อต้ องจัดสรรกระแสเงินสดในกิจการมาชาระคืนหนี ้
ตามวงเงินดังกล่าว
จากงบการเงินงวดบัญชีปี 2555 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วน D/E Ratio 6.28 เท่า ซึ่งไม่เกินตามที่ธนาคารกาหนด แต่บริ ษัท
ย่อยมีสดั ส่วน D/E Ratio 7.26 เท่า ซึง่ เกินกว่าที่กาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามธนาคารดังกล่าวได้ มีหนังสือแจ้ งผ่อนผันเงื่อนไขการ
รักษาสัดส่วน D/E Ratio สาหรับงวดบัญชีปี 2555 และอนุมัติต่อวงเงินระยะสั ้นทุกวงเงิน ให้ แก่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยแล้ ว
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะสามารถรักษาสัดส่วนทางการเงินได้ ตามเงื่อนไขของธนาคาร
และถึงแม้ บริ ษัทย่อยจะถูกระงับวงเงินโดยธนาคารดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย เนื่องจากบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยยังคงมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารอื่นมาใช้ ทดแทนได้ อย่างเพียงพอ และมีกระแสเงินสดสุทธิ ภายใน
กิจการที่จะสามารถนามาชาระคืนหนี ้ได้

1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิ จารณาการรั บหุ้น
สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขอให้ รับ
หุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แล้ วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร
แมเนจเม้ นท์ จากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท
ฯ ในเบื อ้ งต้ นแล้ ว เห็นว่าหุ้นของบริ ษัทฯ มี คุณสมบัติครบถ้ วน ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่ อง การรั บ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริ ษัทฯ จะต้ อง
มีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ดังนั ้น บริ ษัทฯ ยังคงมี
ความไม่แน่นอนในการที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั ้งนี ้ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดรอง หากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อหาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรื ออาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นตามราคาที่คาดการณ์ไว้
2) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อการจ่ ายเงินปั นผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือจานวน 22.50 ล้ านบาท (งบเฉพาะกิจการ) จาก
ผลการดาเนิ นงานในอดีต ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลขาดทุนจากการดาเนินงานและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้ ในช่วง
ระหว่างปี 2540-2543 จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 โดยหากบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจะทาให้ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทฯ
กาหนดไว้ จนกว่าผลขาดทุนสะสมจะหมดไป
อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารบริ ษัทฯ มี ความเชื่ อมั่น ว่าจะสามารถสร้ างผลกาไรสุทธิ ได้ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะทาให้ ผล
ขาดทุนสะสมหมดไป เพื่อที่บริ ษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น ได้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ซึ่งกาหนดไว้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ (รายละเอียดศึกษาได้ จากหัวข้ อ 2.8 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล)
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