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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ ง รวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริ ษัทฯ และมูลค่าหุ้นของ
บริ ษัทฯ ได้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ อาจไม่เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจัยความ
เสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทฯ เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อบริ ษัทฯ ในขณะนี ้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลกาไร ของ
บริ ษัทฯ ได้ ดังนันก่
้ อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลอย่างรอบคอบ เพราะปั จจัยความ
เสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ได้ ไม่จากัดเฉพาะแต่เพียงปั จจัยความเสีย่ งตามที่ได้ กล่าวไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เท่านัน้
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์ ของ
บริ ษัทฯ ที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้ องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ”
หรื อคาหรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน
และผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทฯ มีการรับจ้ างผลิตสินค้ าประเภทมอเตอร์ สาหรับปั๊ มที่ใช้ ตามบ้ านพักอาศัยให้ กบั ลูกค้ ารายใหญ่ ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ใหญ่ที่มีฐานะกิจการดีรายหนึ่ง มีมูลค่าการสัง่ ซื ้อในสัดส่วนที่สงู เป็ นจานวนรวม 114.68 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.43
ของรายได้ จากการขายในปี 2557 หากลูกค้ ารายนี ้ยกเลิกการสัง่ ซื ้อ หรื อ ลดปริ มาณการว่าจ้ างการผลิตลงอย่างมีนยั สาคัญ และ
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ า รายใหญ่ มาทดแทนได้ ก็ จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ ารายนี ้เริ่ มติดต่อเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2555 โดยบริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาขายสินค้ ากับลูกค้ ารายนี ้ ใน
รู ปของ "หนังสือสัญญาซื ้อขาย" กาหนดอายุสญ
ั ญา 1 ปี นับจากวันที่มีผลจนกว่าฝ่ ายใดยื่นข้ อเรี ยกร้ องแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง จากนัน้
สัญญาจะถูกขยายออกไปอีก 1 ปี หากจะบอกเลิกสัญญาต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนี ้ ก็จะ
ไม่มีกาหนดวงเงินซือ้ ขายไว้ ในสัญญาแต่ละขึน้ อยู่กับผู้ซื ้อจะออกใบสัง่ ซือ้ เป็ นคราวๆ ตามที่จะมีการเจรจาตกลงกับบริ ษัทฯ
(สาหรับสาระสาคัญของสัญญาโดยสรุ ปจะปรากฎอยู่ในหัวข้ อ สัญญาที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ หน้ าที่ 5-2) ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญาและได้ สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ารายนี ้มาโดยตลอด โดยมีการจัดส่งสินค้ าตาม
คาสัง่ ให้ ผลิตได้ ภายในกาหนดเวลา ตลอดจนบริ การหลังการขายที่ดี ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ น
อย่างดี ลูกค้ ารายนี ้จึงเกิดความเชื่อมัน่ ต่อบริ ษัทฯ ทังด้
้ านการคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการลด
ความเสีย่ งในเรื่ องนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายลดระดับการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ ด้ วยการกระจายการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ ากลุม่
อื่นๆ มากขึ ้น และเน้ นการสร้ างแบรนด์ของบริ ษัทฯ ให้ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น รวมทังการหาลู
้
กค้ ารายใหญ่รายอื่นเพิ่มเติม
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ ายรายใหญ่
บริ ษัทฯ ขายสินค้ า ภายใต้ ตราสินค้ าบริ ษัทฯ เช่น มอเตอร์ กาลัง ปั๊ มนา้ เป็ นต้ น โดยผ่านผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่
จานวน 1 ราย ในปี ที่ผา่ นมามียอดขายผ่านผู้จดั จาหน่ายรายนี ้จานวน 79.11 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.16 ของรายได้ จาก
การขายในปี 2557 ดังนัน้ จึงทาให้ เป็ นความเสีย่ งเกี่ยวกับผลกระทบของยอดจาหน่าย ถ้ าผู้จดั จาหน่ายรายนี ้บอกเลิกการเป็ นผู้
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จัดจาหน่ายให้ แก่บริ ษัทฯ และหันไปจาหน่ายหรื อส่งเสริ มการขายของสินค้ าภายใต้ แบรนด์อื่นมากขึ ้น อาจส่งผลทาให้ ยอดขาย
ของบริ ษัทฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท ได้ รับแจ้ งว่ากรรมการผู้จดั การ
ของผู้จดั จาหน่ายรายนี ้ มีความสัมพันธ์ เป็ นญาติกบั กรรมการบริ ษัท และที่ผ่านมาผู้จัดจาหน่ายรายนีก้ ็ได้ ดาเนินการเป็ นผู้จัด
จาหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทฯ ซึง่ ไม่เคยมีปัญหา เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้จดั จาหน่ายรายนี ้มาโดย
ตลอด ประกอบกับบริ ษัทฯ เน้ นคุณภาพสินค้ าที่จาหน่าย ควบคู่กับ การกาหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายรายนี ้
สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในตลาดได้ จึงเชื่อว่าจะไม่เกิดปั ญหาในการเลิกเป็ นผู้จดั จาหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม
เพื่อลดความเสีย่ งในเรื่ องนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีแผนการขยายการจาหน่ายสินค้ าสูต่ ลาดต่างประเทศมากขึ ้น เพื่อให้ สามารถขยายฐาน
ลูกค้ าได้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะช่วยลดการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่รายนี ้ได้
3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรีการค้ า และการก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในปี 2557บริ ษัทฯ มีการจาหน่ายสินค้ าโดยหลักให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าในประเทศ จานวน 369. 01 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 75 และกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ จานวน 121.41 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 25 โดยมี
ฐานการผลิตที่ประเทศไทยและใช้ แรงงานไทยในการประกอบธุรกิจ ดังนัน้ การก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
(AEC) อย่างเต็มรู ปแบบในปี 2558 ซึ่งเป็ นความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรื ออาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้ มีการเปิ ดเสรี การเคลือ่ นย้ ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน และการค้ าขาย
ระหว่างกันในตลาดอาเซียน ซึ่งอาจทาให้ มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึน้ อย่างไรก็ ตาม สินค้ าหลักของบริ ษัทฯ ที่ มี
ยอดขายสูงสุด คือ มอเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 50 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ซึ่งจากข้ อมูล
ภาวะอุต สาหกรรม ระบุว่ า ผู้ผลิ ต เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าชัน้ น าของโลกยัง คงใช้ ไ ทยเป็ นฐานการผลิ ต และส่ง ออก โดยเฉพาะ
เครื่ องปรับอากาศที่ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกเป็ นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากมีความพร้ อมในด้ านระบบสาธารณูปโภค
พื ้นฐาน และมีแรงงานฝี มือที่มีทกั ษะที่ดี อีกทังมี
้ การขยายการลงทุนเพิ่มขึ ้น เพื่ อใช้ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิต ส่งออกไปยัง
ตลาดอาเซียน ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนการขยายการขายสินค้ าสูต่ ลาดอาเซียนมากขึ ้น เช่น ลาว
กัมพูชา พม่า เป็ นต้ น ซึง่ ก็จะช่วยลดความเสีย่ งจากการแข่งขันในประเทศได้
3.1.4 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของคู่แข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม
เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา มีสว่ นประกอบสาคัญร่ วมกัน คือ มอเตอร์ ซึ่งการผลิตมอเตอร์ นนจะ
ั้
ใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่มีความซับซ้ อนมากนัก รวมถึงใช้ เงินลงทุนในจานวนที่ไม่สงู มาก ทาให้ ค่แู ข่งรายใหม่สามารถเข้ าสู่
ธุรกิจดังกล่าวได้ ง่าย ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีค่แู ข่งที่มีลกั ษณะการทาธุรกิจคล้ ายคลึงกันในบริ เวณไม่ห่างไกลจากฐานการผลิตของ
บริ ษัทฯ มากนัก โดยเป็ นคูแ่ ข่งที่เน้ นการแข่งขันทางด้ านราคาเป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังมีค่แู ข่งจากตลาดต่างประเทศที่มี ต้นทุนต่า
เช่น ประเทศจีน ที่มีการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ส่งผลให้ ระดับการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม ลูกค้ า
ส่วนใหญ่เน้ นให้ ความสาคัญในด้ านคุณภาพของสินค้ ามากกว่าปั จจัยทางด้ านราคา ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ที่
ตระหนักถึงด้ านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็ นหลัก ตลอดจนการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ ทาให้ สามารถสร้ าง
ความประทับใจ และผลิตสินค้ าเป็ นที่ยอมรับแก่ลกู ค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการขยายตลาดการส่งออกมากขึ ้น
เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการและให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุม
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3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษัทฯ ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ อตุ สาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์
สาหรับสระและสปาเป็ นหลัก ซึ่งต้ องใช้ วตั ถุดิบทองแดง เหล็กซิลิคอน อลูมิเนียม เป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิต โดยในปี 2557
คิดเป็ นต้ นทุนกว่าร้ อยละ 60 ของต้ นทุนวัตถุดิบรวม ซึ่งราคาวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองแดง อะลูมิเนียม ซึ่งมีความผันผวนของราคาอย่างมีนยั สาคัญ ทาให้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การบริ หารจัดการต้ นทุน และการดารงรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ

ทองแดงเป็ นสินค้ าอุปโภคพื ้นฐานที่มีความจาเป็ นในการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้ วา่ ราคาตลาดทองแดง
มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตในภาคธุรกิจสาคัญๆ โดยในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2554 ราคาทองแดงมีความ
ผันผวนแกว่งตัวในช่วงแคบๆ แต่ในช่วงครึ่ งปี หลังราคาได้ ลดลงอย่างมาก เนื่องจากความกังวลในปั ญหาวิกฤตหนี ้สาธารณะใน
ยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลกรวมทังอุ
้ ปสงค์ทองแดง ต่อมาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ราคาทองแดง
ปรับตัวสูงขึ ้น อันเป็ นผลมาจากมีสญ
ั ญาณการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นผู้บริ โภคทองแดงมากอันดับ 2 ของโลก
จึงเกิดการเก็งกาไรเพราะคาดว่าผลผลิตอุตสาหกรรมจากจีนจะถูกส่งออกไปยังสหรั ฐอเมริ กาเพิ่มมากขึ ้นซึ่งจะส่งผลให้ จีนมี
ความต้ องการใช้ ทองแดงเพื่อการผลิตเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย และในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2555 ราคาทองแดงได้ ปรับตัว
ลดลงอีกครัง้ เนื่องจากความกังวลด้ านปั ญหาวิกฤตหนี ้สาธารณะ และเศรษฐกิจจีนเกิดการชะลอตัวเพราะการส่งออกลดลง ก่อน
จะปรับเพิ่มขึ ้นในช่วงปลายปี เนื่องจากการเห็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจจีน สาหรับปี 2556 และปี 2557 ราคาทองแดงมีการ
ปรับตัวลดลง เนื่องจากความต้ องการของจีนสาหรับทองแดงมีการเติบโตในอัตราชะลอลง
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สาหรับอลูมิเนียมนัน้ เนื่องจากกระบวนการผลิต อลูมิเนียมมีการใช้ พลังงานสูงมาก ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน ้ามันดิบก็จะส่งผลต่อราคาของอะลูมิเนียมด้ วย สาหรับปี 2554 นอกจากราคาน ้ามันดิบแล้ ว ความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลกและความกังวลในเรื่ องของหนี ้สาธารณะในกลุ่มยู โรโซนก็เป็ นปั จจัยที่ทาให้ ราคาอลูมิเนียมมีการปรับตัวลดลง
ในช่ ว งครึ่ งปี หลัง และในปี 2555 ราคาอลูมิ เนี ย มก็ ยังคงผันผวนอยู่ตลอดเวลา เนื่ อ งจากผู้บริ โภคที่ เป็ นตลาดหลัก เช่ น
สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ ปนุ่ ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และยังมีปัญหาหนี ้สาธารณะของกลุ่มยูโรโซน รวมทัง้
ราคาพลังงานก็มีราคาเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตรายใหญ่บางรายต้ องประกาศตัดลดกาลังการผลิตลง เพราะราคาพลังงาน
เพิ่มขึ ้น แต่ราคาอลูมิเนียมกลับลดลง และในปี 2556 ราคาอลูมิเนียมก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ
โซนยุโรปและอเมริ กายังไม่กลับสูภ่ าวะปกติ ก่อนจะปรับตัวขึ ้นเล็กน้ อยในช่วงปี 2557
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ การเปลีย่ นแปลงราคาวัตถุดิบทองแดง และอลูมิเนียมที่มีการปรับขึ ้นลงจากแนวโน้ มของราคาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าที่กาหนดไว้ ในตลาดโลกดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ
มีการติดตามข้ อมูลข่าวสารและแนวโน้ มราคาของวัตถุดิบหลักอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ สามารถวางแผนบริ หารจัดการการสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารจัดการสต๊ อกวัตถุดิบคงเหลือให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความ
ต้ องการวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตได้ อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ สามารถควบคุมระดับ
สัดส่วนของต้ นทุนขายไม่ให้ มีความผันผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานจากปั ญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบแต่อย่างใด
3.2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลน / พึ่งพิงในการจัดหาวัตถุดิบหลัก
จากข้ อมูลการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลัก ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทองแดงในสัดส่วนร้ อยละ 31.86 เหล็ก
ซิลิคอนสัดส่วนร้ อยละ 20.28 อลูมิเนียมสัดส่วนร้ อยละ 7.61 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อทังหมด
้
แม้ ว่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหรื อจัดหา
วัตถุดิบจะมาจากผู้จดั จาหน่ายเพียงไม่กี่ราย แต่บริ ษัทฯ ก็ดาเนินการตามนโยบายและขันตอนการด
้
าเนินงานที่มีการกาหนดไว้
อย่างเป็ นระบบตามเอกสารคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้ องมีการเปรี ยบเทียบราคาที่มีการเสนอขายจากผู้ขายสินค้ ามากกว่า 1
รายขึ ้นไป และจะต้ องทาการประเมินผู้ขายสินค้ าใหม่ทกุ ครัง้ ในรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าที่มีการสัง่ ซื ้อมี
คุณภาพและมีความเหมาะสมทางด้ านราคา เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ รวมถึงมีการสรรหาผู้จดั จาหน่ายรายใหม่ๆ
หน้ าที่ 3 - 4
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อยู่เสมอ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี ้ ยังมีการบริ หารการจัดซื ้อและบริ หารสต๊ อกวัตถุดิบให้ คงเหลือให้
สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตได้ อย่างเพียงพอ ทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ไม่เคยประสบกับปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบหลักแต่อย่างใด โดยปั จจุบนั วัตถุดิบหลักทองแดง ที่ถือเป็ นวัตถุดิบหลักสาคัญที่มีมลู ค่าการซื ้อสูงสุดนัน้ บริ ษัทฯ
ได้ มีการสัง่ ซื ้อจากผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการดาเนินงานยาวนาน เป็ นที่ร้ ู จักกันดีใน
กลุม่ อุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ และมีคณ
ุ ภาพของสินค้ าดี ทาให้ บริ ษัทฯ นาเข้ าจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเป็ นหลัก
3.3

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการซื ้อสินค้ า วัตถุดิบกับคูค่ ้ าต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในต่างประเทศ
หลายราย ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ มีการขายสินค้ าให้ กับ
ลูกค้ าต่างประเทศ คิดเป็ นสกุลเงินบาท เท่ากับ 121.41 ล้ านบาท และมีการซื ้อสินค้ า วัตถุดิบกับคู่ค้าต่างประเทศ คิดเป็ นสกุล
เงินบาท เท่ากับ 22.95 ล้ านบาท ดังนันหากเกิ
้
ดกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อตั ราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
แข็งค่าขึ ้น บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สาคัญในด้ านรายรับจากการขายสินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการ
ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) กับ
ธนาคาร ซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มี
วงเงินสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า กับ ธนาคารสองแห่ง คิดเป็ นวงเงิ นมูลค่ารวม 30 ล้ านบาท และวงเงิ น
สกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ มูลค่า 1 ล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการบริ หารจัดการบัญชีเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ให้ มีความเหมาะสม รวมถึงให้ ความสาคัญและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้ สามารถหาแนวทางในการ
บริ หารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ อย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเกิดรายการกาไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 0.76 ล้ านบาท
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ จากเงินกู้ยมื สถาบันการเงิน
เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการใช้ บริ การสินเชื่อจากสถานบันการเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน คิดเป็ นมูลค่า 30 ล้ านบาท ที่อตั รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3 ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยจากวงเงินสินเชื่อพิเศษเนื่องจากอุทกภัย ดังนัน้ จึงอาจมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยที่
เปลีย่ นแปลงไป หากหมดสัญญาการกู้ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้ านต้ นทุนทางการเงินสาหรับปี 2557 มูลค่า 1.11
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.22 ของรายได้ รวม ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ไม่มีนยั สาคัญมากนัก ทาให้ แม้ ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี ้ย ก็
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.4

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์

3.4.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
บริ ษัทฯ มีกลุม่ ครอบครัวอิทธิโรจนกุล เป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.91 ของทุน
ชาระแล้ ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) ดังนัน้ บริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสีย่ งจาก
การที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ เนื่องจากถือหุ้นรวมกันเกิน
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กว่ากึง่ หนึง่ ยกเว้ นการกระทาใดก็ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
9 ท่าน ซึง่ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็ นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็ นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็ นการถ่วงดุลอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good
Corporate Governance) โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และกาหนดตารางอานาจอนุมตั ิรายการสาหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรื อวงเงินที่เหมาะสม
3.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้น
สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขอให้ รับ
หุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร
แมเนจเม้ นท์ จากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท
ฯ ในเบือ้ งต้ นแล้ ว เห็นว่าหุ้นของบริ ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้ 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 ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคงมี
ความไม่แน่นอนในการที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
ตลาดรอง หากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อหาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ดงั กล่าว
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