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3.

ปั จจัยควำมเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบทังข้
้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ และปั จจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม ปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ อ้ างอิงจาก
ข้ อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัทได้ และในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ ในอนาคต เช่น คาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์วา่ ” “คาดหมายว่า” “มีแผน
จะ” “ตังใจ”
้ หรื อ “ประมาณ” หรื อข้ อความอื่นในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ้ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตซึ่งมี
ความไม่แน่นอน และผลที่จะเกิดขึ ้นอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง นโยบาย
ของรัฐ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นต้ น
บริ ษัทมีปัจจัยความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ดังต่อไปนี ้
3.1 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจ
3.1.1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่รายเดียวในทวีปอเมริ กา
ในช่วงปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าในทวีปต่างๆ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นผู้กระจายสินค้ า
รายใหญ่ (Distributor) ดังจะเห็นได้ จากโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558
ตามที่ปรากฏในตาราง
โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมพืน้ ที่กำรจัดจำหน่ ำย ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1) รำยได้ จำกกำรขำย
112.59 96.98
133.52 99.31
129.98
99.19
29.77 99.17
ต่ ำงประเทศ
1.1 ทวีปอเมริ กา
64.82 55.84
77.55 57.68
63.49
48.45
16.34 54.43
1.2 ทวีปยุโรป
37.11 31.97
39.65 29.49
47.90
36.56
8.98 29.91
1.3 ทวีปออสเตรเลีย
10.00
8.61
16.32 12.14
17.49
13.35
3.92 13.06
1.4 ทวีปเอเชี ย
0.65
0.56
0.00
0.00
0.24
0.18
0.53
1.77
1.5 ทวีปอเมริ กาใต้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.86
0.66
0.00
0.00
2) รำยได้ จำกกำรขำยใน
3.51
3.02
0.93
0.69
1.06
0.81
0.25
0.83
ประเทศ
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ
116.10 100.00
134.45 100.00
131.04 100.00
30.02 100.00
จากตารางโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทแยกตามพื ้นที่การจาหน่ายตามที่กล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่ารายได้ ในการ
จาหน่ายสินค้ าของบริ ษัท เป็ นการจาหน่ายไปยังลูกค้ าที่ทวีปอเมริ กา ซึ่งมียอดจาหน่ายตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 และในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 55.84 ร้ อยละ 57.68 ร้ อยละ 48.45 และร้ อยละ 54.43 ของรายได้ จากการขายสุทธิ
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ตามลาดับ ซึ่งถือว่าเป็ นสัดส่ วนการจาหน่ายสินค้ าที่ค่อนข้ างสูง โดยในปี 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 รายได้
ดังกล่าวเป็ นรายได้ ทเี่ กิดจากการจาหน่ายสินค้ าไปยังบริ ษัทใหญ่แห่งหนึง่ ในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 46.10 และร้ อยละ
52.91 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ตามลาดับ ซึง่ จากการตรวจสอบข้ อมูลของบริ ษัทรายนี ้ พบว่าเป็ นบริ ษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Glass Tableware Products ซึ่งเป็ นบริ ษัทชันน
้ า และเป็ นที่ร้ ู จกั ดีในสหรัฐอเมริ กา
และเม็กซิโก รวมทังมี
้ การส่งสินค้ าไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ อีกกว่า 100 ประเทศ
การที่บริ ษัทเลือกจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั บริ ษัทใหญ่ที่สหรัฐอเมริ กาดังกล่าว ก็เนื่องจากเห็นว่า ลูกค้ ารายนี ้
สามารถที่จะนาสินค้ าของบริ ษัทไปขายในสหรัฐอเมริ กาและประเทศต่างๆ ได้ หลายประเทศ รวมทังการจ
้
าหน่ายสินค้ าผ่าน
ร้ านค้ าย่อย (Retail Customers) นอกจากนี ้ยังเห็นว่าลูกค้ ารายดังกล่าวเป็ นบริ ษัทใหญ่ มีฐานะการเงินมัน่ คง ซึ่งจะทาให้
บริ ษัทไม่มีความเสีย่ งเกี่ยวกับการได้ รับชาระราคาค่าสินค้ า
การที่บริ ษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในทวีปอเมริ กา ให้ กบั ลูกค้ ารายใหญ่รายเดียวตามที่กล่าว อาจมีความเสีย่ ง
ถ้ าหากลูกค้ ารายนัน้ ไม่ซื ้อสินค้ าของบริ ษัท หรื อซื ้อสินค้ าของบริ ษัทในปริ มาณที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมา ลูกค้ ารายดังกล่าวมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าของบริ ษัทค่อนข้ างสม่าเสมอและมีปริ มาณสูง ก็เนื่องจากสินค้ าของ
บริ ษัทคือเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง แข็งแรงทนทาน และมีรูปแบบ
หลากหลายทังการผลิ
้
ตในรูปแบบตามความต้ องการของผู้สงั่ ซื ้อ อีกทังลู
้ กค้ ารายดังกล่าวยังไม่เคยมีปัญหาเรื่ องการชาระเงิน
ให้ แก่บริ ษัท เพราะลูกค้ ารายนี ้มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง ดังจะเห็นได้ จากปี 2556 ลูกค้ ารายนี ้มียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มูลค่ากว่า 800 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 25,000 ล้ านบาท ก็เนื่องจากลูกค้ ารายนี ้มีคคู่ ้ าที่อยูต่ ามประเทศต่างๆ อีกกว่า
100 ประเทศ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงประเด็นการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่และได้ มีการประเมินถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมทังได้
้ หา
แนวการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นหากลูกค้ ารายใหญ่เลิกสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทหรื อสัง่ ซื ้อในจานวนที่ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทจึงได้ วางแผนขยายช่องทางการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นไปยังกลุม่ ลูกค้ า รายอื่นๆ ในสหรัฐอเมริ กา และใน
ประเทศแถบอาเซียน อาทิเช่น บรู ไนดารุ สซาลาม เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เพื่อสร้ างความสามารถใน
การแข่งขันที่จะเกิดขึ ้นจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรื อ AEC ในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมุง่ เน้ นการจาหน่ายสินค้ าผ่านตราสินค้ าของบริ ษัทเอง ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ เริ่ มทาให้ สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า
เพทาย (PE’TYE) เป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น ด้ วยการไปร่ วมออกงานแสดงสินค้ าต่างๆโดยใช้ ตราสินค้ าเพทายเป็ นเสมือนสัญลักษณ์
ของบริ ษัท และมีการจัดทาแคตาล็อคภายใต้ ตราสินค้ าเพทาย (PE’TYE) เพื่อนาเสนอแก่ลกู ค้ ารายใหม่ ๆ เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทเชื่อ
ว่าสิง่ เหล่านี ้จะสามารถช่วยขยายฐานลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทให้ มากขึ ้น เพื่อลดระดับการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ในอนาคต
3.1.2. ความเสีย่ งจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
แม้ ว่าภาวะอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารจะเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงก็
ตาม แต่สาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารในตลาดนันมี
้ ความหลากหลายแตกต่างกันทังเซรามิ
้
คประเภทเอิร์ท
เทิร์นแวร์ สโตนแวร์ พอร์ ซเลน ไฟน์ไชน่า และโบนไชน่า ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมี ลกั ษณะ คุณสมบัติ และการนาไปใช้
งาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตที่แตกต่างกัน สาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่านันมี
้ คณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับ
การนาไปใช้ งานในโรงแรมและร้ านอาหาร เพราะต้ องอาศัยความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ มีรอบการใช้ งานที่มากขึน้
ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ของบริ ษัทซึง่ เป็ นเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่าจึงได้ รับผลกระทบจากการแข่งขันน้ อยกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ
กอปรกับการที่ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทมีคุณภาพสูง มีการยืดหยุ่นให้ ผ้ ูสงั่ ซือ้ สามารถขอให้ บริ ษัทผลิตตามรู ปแบบที่ผ้ ูสงั่ ซือ้
ต้ องการ รวมทังการที
้
่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีรูปแบบหลากหลาย
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บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมีทงคู
ั ้ ่แข่งโดยตรงและโดยอ้ อม บริ ษัท
จึงวางกลยุทธ์ เน้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความสวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุมทุกๆลักษณะการใช้ งานและ
สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ทงขนาดและรู
ั้
ปทรงได้ ตามความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับ
ความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและได้ มาตรฐานตามทีก่ าหนด เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีเชื่อว่าบริ ษัทจะ
สามารถรักษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหาร
ประเภทไฟน์ไชน่า ได้ ในระยะยาว
3.1.3. ความเสีย่ งจากความเสียหายในตัวสินค้ าอันเนื่องมาจากการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เซรามิคเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แตกหักได้ ง่ายถ้ ามีการกระแทกที่รุนแรง โดยทีล่ กู ค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ า
ต่างประเทศ ซึ่งต้ องใช้ ระยะทางและเวลาในการขนส่งค่อนข้ างมาก ทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงในการขนส่งผลิตภัณฑ์เซรามิค
ของบริ ษัทไปยังลูกค้ าต่างประเทศ ซึ่งอาจทาให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับความเสียหายจากการแตกหักระหว่างการขนส่งได้
หากบริ ษัทไม่มีวิธีการบรรจุสนิ ค้ า (Packaging) ที่ดี
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทตามที่กล่าว บริ ษัทจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
โดยเน้ นที่ภาชนะหรื อกล่องที่ใช้ บรรจุสินค้ า (Packaging) ต้ องมีความแข็งแรง มีวสั ดุที่ใช้ สาหรับป้องกันการกระแทก เพื่อ
ป้องกันความเสียหายอันเนื่องจากการขนส่งในระยะทางไกล ๆ นอกจากนี ้ ในการว่าจ้ างบริ ษัทขนส่ง บริ ษัทจะมีการทาสัญญา
ว่าจ้ างขนส่งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีข้อกาหนดในสัญญาให้ บริ ษัทขนส่งรับผิดชอบในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัท หาก
เกิ ด ความเสียหายของสิน ค้ า ในระหว่า งการขนส่ง บริ ษั ท ขนส่ง จะต้ องรั บ ผิด ชอบทัง้ หมดเพื่ อท าให้ บ ริ ษั ท ขนส่ง ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขนส่งสินค้ าของบริ ษัท ที่ผา่ นมายังไม่ปรากฎว่า สินค้ าของบริ ษัทที่สง่ ไปยังผู้ซื ้อต่างประเทศเกิดความเสียหาย
จากการแตกหักของสินค้ า จึงนับว่าบริ ษัทเป็ นบริ ษัทหนึง่ ที่มีระบบการบรรจุสนิ ค้ า (Packaging) ที่ดี
3.1.4. ความเสีย่ งจากการอยูร่ ะหว่างดาเนินการเกี่ยวกับตราสินค้ า
ปั จจุบัน บริ ษัทมีต ราสินค้ า ที่ใช้ ในการจาหน่ายสินค้ า รวมทัง้ สิน้ 4 ตราสินค้ า แบ่งเป็ น ตราสินค้ าที่ ได้ ต่ออายุ
เครื่ องหมายการค้ า แล้ ว 1 ตราสินค้ า ได้ แก่ “Heart@Home” ตราสินค้ าที่บริ ษัทได้ ยื่นขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ 1 ตราสินค้ าได้ แก่ “PE’TYE” ส่วนตราสินค้ าของบริ ษัทอีก 2 ตราสินค้ า ได้ แก่ “Hotel&Heart” และ
“One Hotel &Restaurant” ยังไม่ได้ มีการจดทะเบียน เพราะบริ ษัทมีแผนที่จะยกเลิกการใช้ 2 ตราสินค้ านี ้ โดยจะใช้ ตราสินค้ า
“PE’TYE” แทน สาหรับผลการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนมิถนุ ายน ปี 2558
ในการดาเนินการขอจดทะเบียนตราสินค้ าโดยทัว่ ไป กรมทรัพย์สินทางปั ญญาจะต้ องดาเนินการตรวจสอบเครื่ อง
หมายการค้ าโดยละเอียดว่า เครื่ องหมายการค้ าผู้ขอยื่นขอจดทะเบียนนัน้ เป็ นเครื่ องหมายการค้ าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ หรื อไม่ ดังนัน้ หากกรมทรัพย์สินทางปั ญญาไม่รับจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า “PE’TYE” เนื่องจาก
บุคคลอื่นได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าไว้ แล้ ว ก็จะส่ง ผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงเรื่ องการถูกละเมิดเครื่ องหมายการค้ าได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ สง่ ผลิตภัณฑ์สินค้ าของบริ ษัทโดยใช้ เครื่ องหมายการค้ า “PE’TYE” ตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2556 แต่ก็ยงั ไม่
ปรากฎว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดกล่าวอ้ างความเป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า “PE’TYE” จึงเชื่อว่าบริ ษัทน่าจะสามารถจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าที่กล่าวได้
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3.1.5. ความเสีย่ งจากการที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทยังไม่ครอบคลุมสินทรัพย์ทกุ รายการ
บริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทได้ จดั ทากรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองในวงเงินเอาประกันภัย ที่สอดคล้ องกับธรรมเนียม
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันในประเทศ และมีจานวนเงินครอบคลุมความเสียหายในจานวนที่
เหมาะสมทางธุรกิจ ปรากฎตามตาราง บริ ษัทไม่ได้ ทาประกันภัยสินทรัพย์ให้ ครอบคลุมสินทรัพย์และสินค้ า ทุกรายการ ส่งผล
ให้ บริ ษัทไม่ได้ รับชดเชยหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่ไม่ได้ ทาประกันภัย

ลำดับ

รำยกำรทรัพย์ สิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สิง่ ปลูกสร้ างอาคาร
เครื่ องจักร
เครื่ องจักรระหว่างติดตัง้
สินค้ าสาเร็ จรูปและวัสดุบรรจุ
ชิ ้นงานระหว่างทาปลายงวด
วัตถุดิบที่เตรี ยมไว้ ใช้ สาหรับการผลิต
วัสดุสิ ้นเปลือง
วัสดุโรงงาน
รวม

มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
(ล้ ำนบำท)
20.90
83.52
25.29
9.60
5.94
5.73
0.11
2.80
153.89

ทุนประกันภัย
(ล้ ำนบำท)
36.00
35.83
6.17
9.00
87.00

สาหรับรายการทรัพย์สนิ ตามรายการที่ 5 – 8 บริ ษัทมิได้ ทาประกันภัย ก็เนื่องจากเห็นว่า (1) ทรัพย์สนิ รายการที่ 5 ซึ่ง
เป็ นชิ ้นงานระหว่างทาปลายงวด (ผลิตภัณฑ์ที่ขึ ้นรูปแล้ ว แต่ยงั ไม่เสร็ จสิ ้นกระบวนการ) เป็ นทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการลุก
ไหม้ เนื่องจากทาจากวัสดุประเภทดินขาว ดินเหนียว หินฟั นม้ า หินควอร์ ต และฟริ ต ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นวัสดุทนไฟ (2) ทรัพย์สิน
รายการที่ 6 ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้ ใช้ สาหรับการผลิต ซึ่งมีความเสี่ยงน้ อยมากที่จะได้ รับผลกระทบจากการเกิด เพลิงไหม้
เนื่องจากเป็ นวัสดุเช่นเดียวกับวัสดุตามรายการที่ 5 (3) ทรัพย์สนิ รายการที่ 7 ซึ่งเป็ นวัสดุจาพวกเทปกาว พลาสติกที่ใช้ สาหรับ
พันสินค้ าที่อยู่ระหว่างการผลิต เป็ นต้ น เหตุที่ไม่ทาประกันก็ เนื่องจากลักษณะการใช้ งานมีระยะเวลาสัน้ กอปรกับมีมูลค่า
เล็กน้ อย (4) ทรัพย์สินรายการที่ 8 ซี่งเป็ นวัสดุโรงงาน อาทิเช่น โมลด์แม่พิมพ์สาหรับการขึ ้นรู ปชิ ้นงานซึ่งทาจากวัสดุประเภท
ปูนปลาสเตอร์ ซึง่ มีความเสีย่ งน้ อยมากที่จะได้ รับผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้
สาหรับสินทรัพย์ลาดับที่ 1 แม้ จะมูลค่าทางบัญชีต่ากว่าทุนประกันก็ตาม แต่เนื่องจากมูลค่าของทรัพย์สนิ ณ ปั จจุบนั
มีราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีมาก (ประเมินราคาโดยบริ ษัทประเมินราคาอิสระ) ทาให้ บริ ษัทประกันภัยยอมรับการทาประกัน
ในวงเงินที่สงู กว่าได้ ส่วนทรัพย์สินรายการที่ 2 และ 3 ซึ่งมีการทาประกันภัยไว้ ต่ากว่ามูลค่าทางบัญชีมาก ก็เนื่องจากบริ ษัท
ไม่ได้ ทาประกันภัยทรัพย์สินกับเตาเผาและเครื่ องจักรบางรายการ ก็เนื่องจากบริ ษัทเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง
จากอัคคีภยั
สาหรับสินทรัพย์ ที่ยงั ไม่มีการทาประกันหรื อยังทาประกันไม่ครอบคลุมมูลค่า บริ ษัทได้ รับข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจ
สอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัทให้ พิจารณาทาประกันเพิ่มกับทรัพย์สินบางรายการ ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์แต่
ละประเภท ซึง่ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาดาเนินการ

หน้ า 3 - 4

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

3.1.6. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศจานวนน้ อยราย
ปั จจุบนั ในการขายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปยังต่างประเทศ บริ ษัทได้ มีการตังตั
้ วแทนสาหรับการจาหน่าย
สินค้ า (Sale Agent) 2 ราย เพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่าย และมีหน้ าที่ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้ าและช่วยส่งเสริ มการขาย
และให้ บริ การต่างๆ แก่ลกู ค้ ารายเดิม รวมทังจั
้ ดหาลูกค้ ารายใหม่ (Prospects) ให้ กับบริ ษัท การที่บริ ษัทมีตวั แทนจาหน่าย
สินค้ า (Sale Agent) ในทวีปยุโรป และประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเพียง 2 ราย บริ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงถ้ าผู้แทนจาหน่าย
ในต่างประเทศ (Sale Agent) ขอยกเลิกการเป็ นตัวแทนในการจาหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ยอดขายของ
บริ ษัท รวมทังการติ
้
ดตามประสานงานกับลูกค้ าหรื อการช่วยส่งเสริ มการขายสินค้ าของบริ ษัท
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทโดยแยกตำมช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2558
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1) รำยได้ จำกกำรจัด
จำหน่ ำยผ่ ำนผู้แทนจำหน่ ำย
1.1 ต่างประเทศ
37.44 32.25
39.60 29.46
48.86
37.29
9.33 31.09
1.2 ในประเทศ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2) รำยได้ จำกกำรจัด
จำหน่ ำยไปยังลูกค้ ำโดยตรง
2.1 ต่างประเทศ
75.14 64.73
93.92 69.85
81.12
61.90
20.44 68.08
2.2 ในประเทศ
3.51
3.02
0.93
0.69
1.06
0.81
0.25
0.83
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ
116.10 100.00
134.45 100.00
131.04 100.00
30.02 100.00
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทดาเนินธุรกิจกับผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศทัง้ 2 รายนี ้มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยไม่
มีปัญหาต่อกัน ถึงแม้ วา่ ก่อนหน้ านี ้จะไม่ได้ มีการจัดทาสัญญาเป็ นหนังสือ นอกจากนี ้ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาผู้แทนจาหน่าย
สามารถปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งดี แ ละมี ส่ว นส าคัญ ในการจัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ กับ ลูก ค้ า ในกลุ่ ม ทวี ป ยุโ รปและแถบ
สแกนดิเนเวียมาโดยตลอด ซึง่ สัดส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าต่างประเทศผ่านผู้แทนจาหน่ายในปี 2555-2557 และ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีมลู ค่าเท่ากับ 37.44 ล้ านบาท 39.60 ล้ านบาท 48.86 ล้ านบาทและ 9.33 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.25 ร้ อยละ 29.46 ร้ อยละ 37.29 และร้ อยละ 31.09 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2555-2557 และ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ บริ ษัทเชื่อว่าการที่มีผ้ แู ทนจาหน่ายในต่างประเทศ (Sale Agent) ทัง้ 2 รายมียอด
จาหน่ายสินค้ าได้ จานวนสูง ทาให้ ผ้ แู ทนจาหน่ายสินค้ าได้ รับค่า นายหน้ า (Commission) เป็ นจานวนสูงตามยอดที่สามารถ
จาหน่ายสินค้ าได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงเชื่อว่าตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทยังเป็ นที่นิยมหรื อยอมรับของผู้ใช้ ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลใด
ที่จะทาให้ ผ้ แู ทนจาหน่ายสินค้ าในต่างประเทศของบริ ษัท ยกเลิกการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ า สาหรับการทาข้ อตกลงกับ
ตัวแทนจาหน่ายสินค้ า (Sale Agent) ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการทาสัญญากับตัวแทนเป็ นหนังสือเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏตามหัวข้ อที่ 5.3.1 หน้ า 5-3
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3.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรผลิต
3.2.1. ความเสีย่ งจากการเพิม่ ขึ ้นของราคาเชื ้อเพลิงทีใ่ ช้ ในการผลิต
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริ ษัทใช้ แก๊ สปิ โตรเลียมเหลว หรื อ แอลพีจี (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็ น
เชื ้อเพลิงหลักในกระบวนการเผาทังหมด
้
โดยบริ ษัทมีต้นทุนเชื ้อเพลิงในปี 2555 – ปี 2557 เท่ากับ 13.23 ล้ านบาท 14.57 ล้ าน
บาท และ 13.79 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นสัด ส่วนร้ อยละ 14.73 ร้ อยละ 14.58 และร้ อยละ 14.23 ของต้ นทุนขายทังหมด
้
ตามลาดับ ซึง่ ความผันผวนของสัดส่วนต้ นทุนเชื ้อเพลิงข้ างต้ นเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการใช้ และราคา LPG
โดยในช่วงที่ผ่านมา ราคาขายปลีก LPG หน้ าโรงกลัน่ มีการปรับราคาสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นผลมาจากการลอยตัวราคา
ขาย LPG ตามนโยบายของภาครัฐ สาหรับราคาขายปลีก LPG เฉลีย่ จากทุกภาค ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 แสดงได้ ดงั ภาพ
บำท/กิโลกรัม

ทีม่ า : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ( www.eppo.go.th )

จากการที่รัฐบาลเริ่ มมีนโยบายที่จะลอยตัวราคา LPG โดยกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายที่จะให้ กองทุนน ้ามันฯ มี
ฐานะทางการเงินเป็ นบวกภายในปี 2556 (ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 3 กันยายน 2556)
ส่งผลให้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ ปรับขึ ้นราคาแอจพีจี ภาค
ขนส่งในอัตรา 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.38 บาทต่อกิโลกรัมเป็ น 22 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนที่แท้ จริ ง และ
ภาครัฐยังคงมีการพิจารณาปรับเพิ่มราคา LPG อีกในอนาคต โดยคาดว่าจะทยอยปรับขึ ้นราคาในภาคขนส่งและภาคครัวเรื อน
ให้ เท่ากับราคาหน้ าโรงแยกก๊ าซที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 29
สิงหาคม 2557) เพื่อลดการอุดหนุนราคาพลังงานและเพื่อปรับโครงสร้ างราคาพลังงานเพื่อให้ ประเทศมีการใช้ พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ มีมติยกเลิกการ
กาหนดราคาหน้ าโรงกลัน่ ของโรงแยกก๊ าซที่ระดับ 333 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน พร้ อมกับกาหนดราคาซื ้อตังต้
้ นของก๊ าซ LPG สาหรับ
การใช้ ประเภทต่าง ๆ ให้ อยู่ในระดับเดียวกัน โดยใช้ วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก (LPG Pool) เพื่อสะท้ อนต้ นทุนการจัดหาและ
ผลิตก๊ าซ LPG ซึง่ ส่งผลให้ ราคาแก๊ ส LPG มีความผันผวนตามราคาตลาดโลก
ด้ วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ โครงสร้ างราคาแก๊ ส LPG ,มีแนวโน้ มที่จะมีความผันผวนไปตามนโยบาย
ภาครัฐ กอปรกับราคาตลาดโลก ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจได้ รับความเสีย่ งจากการความผันผวนของต้ นทุนการผลิต ผ่านการเพิ่มขึ ้น
ของราคา LPG ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนในการผลิตของบริษัท
หน้ า 3 - 6
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าวเป็ นอย่างดี บริ ษัทจึงเริ่มมีการใช้ เชื ้อเพลิงชนิดอื่นซึง่ ได้ แก่ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว หรื อแอลเอ็นจี (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อทดแทนการใช้ ก๊าซ LPG ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ซึง่
ในส่วนของราคา LNG ในตลาดโลกนัน้ ได้ รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอุปสงค์ โดยความต้ องการ LNG ของเกาหลีใต้
ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในช่วงหลายเดือนที่ผา่ นมาทาให้ ยงั มี LNG คงเหลืออยูจ่ านวนมากไม่มีความจาเป็ นต้ อง
นาเข้ าเพิ่ม เช่นเดียวกับจีนที่มีอปุ สงค์ของ LNG ลดลงจากการปฏิรูปราคาซึง่ ทาให้ ราคาของ LNG สูงขึ ้น ความต้ องการใช้ LNG
ของผู้บริ โภคจึงลดลง ในทวีปยุโรป การนาเข้ าก๊ าซธรรมชาติจากรัสเซีย ทาให้ มคี วามจาเป็ นที่จะต้ องนาเข้ า LNG น้ อยลง
ประกอบกับสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นเกินไปส่งผลให้ มีการใช้ ก๊าซธรรมชาติน้อยและมีปริ มาณก๊ าซสารองสารองอยูจ่ านวนมาก
ต่างจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นของสหรัฐอเมริ กาที่ทาให้ มีการใช้ ก๊าซธรรมชาติมากขึ ้น (ที่มา: High natural gas storage
levels help keep European prices low, U.S. Energy Information Administration, 5 มิถนุ ายน 2557) ส่วนญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นผู้
นาเข้ า LNG รายใหญ่ของโลก มีความต้ องการใช้ LNG สูง เนื่องจากมีความจาเป็ นที่ต้องใช้ LNG เป็ นเชื ้อเพลิงแทนที่พลังงาน
นิวเคลียร์ ขณะที่มีการชะลอตัวของความต้ องการใช้ LNG ในหลายประเทศ แต่ปริ มาณการผลิต LNG กลับสูงขึ ้น โดยมีสาเหตุ
จากการสร้ างโรงงานในปาปั วนิวกินี เป็ นผลให้ ราคาของ LNG ลดลง และทิศทางของราคายังมีแนวโน้ มลดลงอีกจากปริ มาณการ
ผลิตที่เพิ่มขึ ้นจากแหล่ง Shale gas และก๊ าซธรรมชาติประเภทอื่นอีกด้ วย (ที่มา: ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ 10 มกราคม 2556) พร้ อมทัง้ ในอนาคต มีแผนการสร้ างโรงงาน LNG ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริ กา โดย FGE
คาดการณ์วา่ ราคา LNG จะอยูท่ ี่ 8 ดอลล่าร์ ตอ่ MMBtu ในปี 2560 (ที่มา: Asian prices flat as market looks set for longerterm slide, Facts Global Energy, 24 ตุลาคม 2557)
ด้ วยปั จจัยราคาทีม่ ีแนวโน้ มปรับตัวลดลงของก๊ าซ LNG ตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถบริ หารจัดการ
ต้ นทุนการผลิต หากเกิดผลกระทบจากการปรับขึ ้นของราคาก๊ าซ LPG ในอนาคตได้
3.3 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
3.3.1. ความเสีย่ งจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน
บริ ษัทมีกลุม่ ครอบครัวเชาว์กิตติโสภณ เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 70.71 ของทุน
ชาระแล้ ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) ซึง่ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่โดยกลุม่
ครอบครัวเชาว์กิตติโสภณมีอานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ดังนัน้ บริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยจึง
อาจมีความเสีย่ งจากการที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่
เนื่องจากถือหุ้นรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึง่ และเป็ นกรรมการบริ ษัทร่วมอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย ทาให้ บริ ษัทสามารถตัดสินใจ
ดาเนินการใดๆ โดยไม่คานึงถึงผู้ถือหุ้นกลุม่ อื่นๆ ซึง่ บางครัง้ อาจทาให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหายกับผู้ถือหุ้นกลุม่ อื่น ๆได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนคณะกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
7 ท่าน ซึง่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัททุกท่านล้ วนแต่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในสังคม ซึง่ ถือเป็ นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ ผ่านกลไกของระบบควบคุมภายในและเป็ นการถ่วงดุลอานาจของ
คณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท สอบบัญชี ไอวีแอล จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทยังคานึงถึง
ความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) หลักจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทังบริ
้ ษัทมีการกาหนดของเขต
อานาจหน้ าที่และกาหนดตารางอานาจอนุมตั ิรายการสาหรับแต่ละขอบเขตหรื อวงเงินที่เหมาะสม ดังนันด้
้ วยโครงสร้ างที่มีการ
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ตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.3.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรหลักในการบริ หารงาน
เนื่องจากนายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังบริ
้ ษัทและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทในสัดส่วนร้ อย
ละ
ของบริ ษัทก่อน PO เท่ากับ
33.45
PO
ความรู้ และ
ในธุรกิจมาเป็ นเวลานาน เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์และมีหน้ าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบาย ทิศทาง
และการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท ดังนัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริ หารรายดังกล่าว อาจทาให้ บริ ษัทประสบ
ปั ญหาในการดาเนินธุรกิจในอนาคตได้
อย่างไรก็ ตาม เพื่อเป็ นการกระจายอ านาจการจัดการและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงนายนิ รันดร์ ฯ บริ ษัทจึงจัด
โครงสร้ างองค์กรให้ มีการแต่งตังบุ
้ คลากรของบริ ษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทางาน ทาหน้ าที่เป็ น
ผู้บริ หารหลักในสายงานด้ านต่างๆ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน นอกจากนี ้บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารในระดับต่างๆ
ได้ มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจและกาหนดทิศทางของบริ ษัทมากขึ ้น มีการกระจายอานาจการบริ หาร มีการกาหนดหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในงานด้ านต่างๆ อย่างชัดเจน ดังนันแม้
้ ว่านายนิรันดร์ ฯ ยังคงเป็ นผู้กาหนดนโยบายหลักของบริ ษัท แต่ผ้ บู ริ หารหลัก
ในแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้มีอานาจตัดสินใจดาเนินการด้ านต่างๆในรายละเอียด ซึง่ สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการและผู้
บริ หารงานหลักได้
3.4 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน
3.4.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทเน้ นการจัดจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศ ทังทวี
้ ปอเมริ กา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย โดย
กาหนดเงื่อนไขการชาระเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น สกุลดอลลาร์ สหรัฐ ยูโร ดอลลาร์ ออสเตรเลีย โดยในงวดบัญชีปี
2556 และงวดบัญชีปี 2557 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าไปยังต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 99.31 และร้ อยละ 99.19 ของ
รายได้ จากการขายสุทธิ ดังนันบริ
้ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อผลประกอบการของบริ ษัท ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2556 เท่ากับ 1.38 ล้ านบาท และ
มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2557 เท่ากับ 1.59 ล้ านบาท ส่วนงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เท่ากับ 0.40 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้ วยการทา
สัญญาซื ้อชายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) จากเงินสกุลต่างประเทศที่มีค่าเงินผันผวนในทางที่ค่าเงิน
อ่อน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการติดตามอย่างใกล้ ชิดเกี่ยวกับ แนวโน้ มทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร หากพิจารณาแล้ วแนวโน้ มของค่าเงินบาทมีทิศทางที่น่าจะปรับตัวแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบ
กับสกุลของเงิ นที่บริ ษัทจะได้ รับการชาระค่าสินค้ า บริ ษัทก็ จะดาเนินการทาสัญญาซือ้ ขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ า
(Forward Contract) ทังจ
้ านวนของมูลค่าที่จะถึงกาหนดชาระในงวดนันทั
้ นที ซึง่ จะช่วยบริ หารจัดการความเสีย่ งจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีวงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) กับธนาคาร เท่ากับ 65.00 ล้ านบาท
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3.5 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
3.5.1 ความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริ ษั ท มี ค วามประสงค์ จ ะเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ก้ ่ อ นที่ จ ะได้ รั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้
ยื่นแบบคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 โดย
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว เห็นว่า หุ้นของบริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น รายย่อย ซึ่ง
บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ ว ดังนัน้
บริ ษัทยังคงมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ ฯ ให้ ห้ ุนสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรอง
หากบริ ษัทไม่สามารถกระจายหุ้นได้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรื อหากหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่ได้ รั บอนุญาตให้ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้
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