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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อควำมดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริษัท และ
มูลค่ำหุ้นของบริษัท นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อำจทรำบ
ได้ในขณะนี้หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทพิจำรณำในขณะนี้ว่ำไม่เป็นสำระสำคัญ ซึ่งอำจเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มีควำมสำคัญ
ต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รำยได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่ง
เงินทุน ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน หรือโอกำสของบริษัท
ข้อควำมในลักษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้
หรือโครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบำยของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคต อันเป็น
ควำมเห็นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมิได้เป็นกำรรับรองผลกำรประกอบกำรหรือเหตุกำรณ์ในอนำคต และผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้ำงถึงหรือเกี่ยวข้องกับ
ภำวะเศรษฐกิจหรืออุตสำหกรรมในภำพรวมของประเทศ ได้มำจำกข้อมูลที่มีกำรเปิดเผยหรือคัดย่อจำกสิ่งพิมพ์หรือจำก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ทำกำรตรวจสอบหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวแต่ประกำรใด
บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขำภิบำลและระบบ
ปรับอำกำศ รวมทั้งให้บริกำรงำนโครงกำรติดตั้งระบบดับเพลิง มีควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ และควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่
สำคัญดังนี้
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้ำที่บริษัทจำหน่ำยให้ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศในปี
2556 และไตรมำสที่ 1 ของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 66.87 และร้อยละ 61.75 ของยอดกำรสั่งซื้อรวม ตำมลำดับ กำรเสนอรำคำ
และกำรชำระเงิน ค่ำซื้อสินค้ำ ส่วนใหญ่ใช้สกุล เงินดอลลำร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่ กำรจำหน่ำยสินค้ำเกือบทั้งหมด
จำหน่ำยภำยในประเทศ ซึ่งในบำงครั้งบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำสินค้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้ำที่เพิ่มขึ้นได้ทันที
ดังนั้น บริษัทจึงอำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้ำและกำไร
ขั้นต้นของบริษัทได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่ำว โดยได้มีกำรเปิดวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับ
สถำบันกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ซึ่งเป็นวงเงินที่สำมำรถครอบคลุมยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศในขณะใด
ขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริษัทมีวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงิน ซึ่งแบ่งเป็น
วงเงินสกุลเงินบำทไทย และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกับ 12 ล้ำนบำท และ 0.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมลำดับ บริษัทมีนโยบำยจะซื้อ
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในช่วงที่ค่ำเงินมีควำมผันผวนภำยใต้วงเงินดังกล่ำว นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ ทำให้บริษัท
ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวน้อยมำก ดังจะเห็นได้จำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยในปี
2554 - 2556 และไตรมำสที่ 1 ปี 2557 มีกำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำกับ (0.41) ล้ำนบำท 0.42 ล้ำนบำท (1.88)
ล้ำนบำท และ 0.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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นอกจำกนี้ หำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้ำของบริษัทเพิ่มขึ้นมำก บริษัทจะทำ
กำรปรับรำคำสินค้ำไปตำมสภำพตลำดโดยแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ และบริษัทมี สต็อคสินค้ำจำนวนหนึ่งซึ่งสำมำรถ
รองรับงำนจำหน่ำยสินค้ำล่วงหน้ำ ทำให้ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรำยได้และต้นทุนของบริษัท
อย่ำงมีนัยสำคัญ
3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า หรือไม่ได้ต่อสัญญาเป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า
บริษัทเป็นผู้จำหน่ำยผลิตภัณฑ์วำล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอำกำศ และระบบสุขำภิบำล ที่มีสินค้ำ
หลำกหลำยรำยกำร โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตรำสินค้ำที่มียอดขำยสูงสุด 3 อันดับแรก
คิดเป็นประมำณร้อยละ 42.81 และร้อยละ 40.92 ของยอดขำยรวมในปี 2556 และ 3 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ ดังนั้น
หำกบริษัทสูญเสียกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในตรำสินค้ำที่สำคัญไป อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขำยของ
บริษัทได้
สัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำยตรำสินค้ำเป็นปัจจัยสำคั ญสำหรับธุรกิจของบริษัท สัญญำแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ำย
สินค้ำกับคู่ค้ำมีทั้งลักษณะที่กำหนดอำยุของสัญญำและไม่มีกำหนดอำยุของสัญญำ ดังนั้นหำกบริษัทถูกยกเลิกสัญญำไม่ว่ำ
ด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ำมีกำรควบรวมกิจกำรกับบริษัทอื่น หรือมีกำรเลิกกิจกำรคู่ค้ำ เป็นต้น อำจส่งผลกระทบต่อ
ยอดขำยของบริษัทได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ บริษัทสูญเสียตรำสินค้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงเป็น
ทำงกำร 2 ตรำสินค้ำ โดยเกิดจำกกำรที่ผู้ผลิตขำยกิจกำร 1 รำยและเกิดจำกบริษัทเลือกเปลี่ยนไปจำหน่ำยตรำสินค้ำของ
บริษัทเอง 1 รำย
อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจมำยำวนำน บริษัทมีตรำสินค้ำที่จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 25 ตรำ
สินค้ำ มีกำรให้บริกำรและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐำนลูกค้ำที่กว้ำงขวำงมำกกว่ำ 1,000 รำย
บริษัทจึงมั่นใจว่ำ หำกมีกำรสูญเสียตรำสินค้ำใดสินค้ำหนึ่งไปบริษัทก็มีควำมสำมำรถในกำรหำผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำอื่นเข้ำ
มำทดแทนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้ อีกทั้งบริษัทได้มีกำรพัฒนำตรำสินค้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ
บริษัทในบำงผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวด้วย
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถปฎิบัติตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำตำมที่ตกลง และได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ลูกค้ำให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทมียอดขำยที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับ
กำรที่บริษัทมีช่องทำงกำรจำหน่ำยที่มีประสิทธิภำพ มีทีมงำนขำยที่เข้มแข็ง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ำบริษัท เจ้ำของตรำสินค้ำจะ
ยังคงมอบหมำยให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่องต่อไปในอนำคต
3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทาตลาดเอง
กรณีที่เจ้ำของตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศมีควำมประสงค์จะเข้ำมำดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่ำนบริษัท
อำจทำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียควำมเป็นตัวแทนจำหน่ำยตรำสินค้ำนั้นๆ ได้ และอำจต้องมีกำรแข่งขันกับบริษัท
เจ้ำของตรำสินค้ำดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเชื่อว่ำควำมเสี่ยงดังกล่ำวมีโอกำสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจำกควำมไม่คุ้มค่ำในกำรลงทุนเข้ำมำ
จำหน่ำยสินค้ำเอง อีกทั้งกำรจำหน่ำยสินค้ำวำล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอำกำศและสุขำภิบำล ต้องมีควำม
หลำกหลำยและต้องสำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร ลูกค้ำจะคำนึงถึงควำมสะดวกในกำร
สั่งซื้อสินค้ำจำกผู้จำหน่ำยที่มีสินค้ำให้ครบตำมที่ต้องกำร ซึ่งจำกที่ผ่ำนมำเคยมีผู้ผลิตสินค้ำจำกต่ำงประเทศบำงรำยให้
บริษัทในเครือเข้ำมำดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบควำมสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนเหมือนเดิม
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3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษทั
บริษัทมีรำยกำรสินค้ำที่จำหน่ำยอยู่มำกกว่ำ 3,000 รำยกำร บริษัทจึงจำเป็นต้องควบคุมสินค้ำคงคลังให้เหมำะสม
กับสภำพกำรขำยในปัจจุบัน โดยจะต้องมีสินค้ำในสต็อคไว้เพื่อรอกำรจำหน่ำยหรือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงเพียงพอและรวดเร็ว ซึ่งหำกในบำงช่วงที่สินค้ำขำดสต็อคหรือไม่สำมำรถจัดหำได้ทันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อำจทำให้บริษัทสูญเสียยอดขำยหรือโอกำสในกำรขำยครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันสินค้ำบำงรำยกำรที่ไม่ได้ถูกจำหน่ำย
ออกไปเป็นเวลำนำน ก็อำจทำให้สินค้ำมีสภำพเก่ำเก็บ สินค้ำตกรุ่น เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บสต็อคได้
บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและได้มีกำรวำงแผนกำรสั่งซื้อสินค้ำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรขำย ทั้ง
หน่วยงำนขำยและหน่วยงำนจัดซื้อได้มีกำรวำงแผนร่วมกันในกำรสั่งซื้อสินค้ำและกำหนดแผนกำรสั่งซื้อสินค้ำไว้ล่วงหน้ำ
โดยหน่วยงำนจัดซื้อต้องพยำยำมหำสินค้ำให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตำมสินค้ำจำกผู้ขำยอย่ ำงใกล้ชิด เพื่อให้ได้สินค้ำตรง
เวลำทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของบริษัท ได้จัดสรรพื้นที่กำรจัดเก็บสินค้ำไว้เป็นสัดส่วนของแต่ละ
ประเภทสินค้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทดูแลควบคุมกำรจัดเก็บและกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเป็นระบบ มีกำรควบคุมสินค้ำด้วย
ระบบโปรแกรมบริ หำรคลั ง สิ นค้ ำที่ทั น สมั ย สำมำรถบัน ทึ กรำยละเอีย ดของสิ นค้ ำได้ อ ย่ ำงถู กต้ อ ง รวดเร็ ว สำมำรถ
ตรวจสอบยอดสต๊อคคงคลังได้ทันทีที่ต้องกำร จึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันที ทำให้ลูกค้ำมั่นใจใน
กำรให้บริกำรที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจำกนั้นบริษัทมีกำรตรวจนับสินค้ำ โดยใช้ระบบหมุนเวียนกำรตรวจนับทุกเดือนเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรจ่ำยสินค้ำผิดพลำด และสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำสินค้ำคงคลังของบริษัทถูกต้องแม่นยำ
3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
3.2.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้นำหุ้นเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องสภำพคล่อง และกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้น
ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษัทไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งจะมีผลให้ไม่มีตลำดรอง
สำหรับกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัท
อย่ ำงไรก็ต ำม บริ ษัท ได้ด ำเนิน กำรยื่ น คำขอให้ รับ หุ้ น สำมั ญของบริ ษั ทเป็ นหลั กทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ แล้ว ซึ่งขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ำเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว
พบว่ำ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้ ตำมข้ อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24
มีนำคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย โดยบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นรำยย่อยไม่ต่ำกว่ำ 300 รำย และ
ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นแล้ว
เสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
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