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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยง รวมทั้งรำยละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้อย่ำงรอบคอบก่อนกำร
ตัดสินใจลงทุน ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้เป็นปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบริษัทฯ และมูลค่ำหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ ซึ่งปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ อำจไม่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ เพรำะอำจมีปัจจัยควำม
เสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อำจทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงบำงประกำรที่บริษัทฯ เห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ
ต่อบริษัทฯ ในขณะนี้ แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อรำยได้ ผลกำไร ของ
บริษัทฯ ได้ ดังนั้นก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ เพรำะปัจจัยควำม
เสี่ยงทีอ่ ำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ไม่จำกัดเฉพำะแต่เพียงปัจจัยควำมเสี่ยงตำมที่ได้กล่ำวไว้ในเอกสำรฉบับนี้เท่ำนั้น
นอกจำกนี้ ข้อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของ
บริษัทฯ ที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบับนี้ อำทิ “มีแผนกำร” “ประสงค์” “ต้องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ”
หรือคำหรือข้อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นคำหรือข้อควำมที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่งมีควำมไม่แน่นอน
และผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้
3.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
บริษัทฯ มีกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำประเภทมอเตอร์สำหรับปั๊มที่ใช้ตำมบ้ำนพักอำศัยให้กับลูกค้ำรำยใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ที่มีฐำนะกิจกำรดีรำยหนึ่ง มีมูลค่ำกำรสั่งซื้อในสัดส่วนที่สูงเป็นจำนวนรวม 114.68 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.43
ของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2557 หำกลูกค้ำรำยนี้ยกเลิกกำรสั่งซื้อ หรือ ลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงกำรผลิตลงอย่ำงมีนัยสำคัญ และ
หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำลูกค้ำ รำยใหญ่มำทดแทนได้ ก็ จะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำรำยนี้เริ่มติดต่อเป็นลูกค้ำของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญำขำยสินค้ำกับลูกค้ำรำยนี้ ใน
รูปของ "หนังสือสัญญำซื้อขำย" กำหนดอำยุสัญญำ 1 ปี นับจำกวันที่มีผลจนกว่ำฝ่ำยใดยื่นข้อเรียกร้องแก่อีกฝ่ำยหนึ่ง จำกนั้น
สัญญำจะถูกขยำยออกไปอีก 1 ปี หำกจะบอกเลิกสัญญำต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นอกจำกนี้ ก็จะ
ไม่มีกำหนดวงเงินซื้อขำยไว้ในสัญญำแต่ละขึ้นอยู่กับผู้ซื้อจะออกใบสั่งซื้อเป็นครำวๆ ตำมที่จะมีกำรเจรจำตกลงกับบริษัทฯ
(สำหรับสำระสำคัญของสัญญำโดยสรุปจะปรำกฎอยู่ในหัวข้อ สัญญำที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ หน้ำที่ 5-4) ที่ผ่ำนมำ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อตกลงในสัญญำและได้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำรำยนี้มำโดยตลอด โดยมีกำรจัดส่งสินค้ำตำม
คำสั่งให้ผลิตได้ภำยในกำหนดเวลำ ตลอดจนบริกำรหลังกำรขำยที่ดี ทำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็น
อย่ำงดี ลูกค้ำรำยนี้จึงเกิดควำมเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ทั้งด้ำนกำรคุณภำพสินค้ำและกำรให้บริ กำร อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบำยลดระดับกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ ด้วยกำรเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ำยมำกขึ้น
เน้นกำรสร้ำงแบรนด์ของบริษัทฯ ให้มีควำมแข็งแกร่ง และกระจำยกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังลูกค้ำกลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย (End
User) มำกขึ้น
3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่
บริษัทฯ ขำยสินค้ำ ภำยใต้ตรำสินค้ำบริษัทฯ เช่น มอเตอร์กำลัง ปั๊มน้ำ เป็นต้น โดยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยรำยใหญ่
จำนวน 1 รำย ในปีที่ผ่ำนมำมียอดขำยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยรำยนีจ้ ำนวน 79.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของรำยได้จำก
หน้ำที่ 3 - 1
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กำรขำยในปี 2557 ดังนั้น จึงทำให้เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบของยอดจำหน่ำย ถ้ำผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้บอกเลิกกำรเป็นผู้
จัดจำหน่ำยให้แก่บริษัทฯ และหันไปจำหน่ำยหรือส่งเสริมกำรขำยของสินค้ำภำยใต้แบรนด์อื่นมำกขึ้น อำจส่งผลทำให้ยอดขำย
ของบริษัทฯ ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญได้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสอบถำมกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัท ได้รับแจ้งว่ำกรรมกำรผู้จัดกำร
ของผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้ มีควำมสัมพันธ์เป็นญำติกับกรรมกำรบริษัท และที่ผ่ำนมำผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้ก็ได้ดำเนินกำรเป็นผู้จัด
จำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ ซึ่งไม่เคยมีปัญหำ เนื่องจำกบริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้มำโดย
ตลอด ประกอบกับบริษัทฯ เน้นคุณภำพสินค้ำที่จำหน่ำย ควบคู่กับ กำรกำหนดรำคำที่เหมำะสม เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้
สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลำดได้ จึงเชื่อว่ำจะไม่เกิดปัญหำในกำรเลิกเป็นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม
เพื่อลดควำมเสี่ยงในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำรขยำยกำรจำหน่ำยสินค้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศมำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถขยำยฐำน
ลูกค้ำได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดกำรพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ำยรำยใหญ่รำยนี้ได้ และในอนำคตหำกผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้ยกเลิกกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ก็มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถดำเนินกำรจำหน่ำยสินค้ำด้วยตัวเอง เพรำะผู้บริหำรและ
พนักงำนขำยของบริษัทฯ ก็มีควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ำที่จำหน่ำยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยรำยนี้เช่นกัน
3.1.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้ทาสัญญาซื้อขายกับลูกค้าที่บริษัทผลิตตามคาสั่งจ้างผลิต (OEM)
เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทฯ ผลิตตำมคำสั่งจ้ำงผลิตให้กับแบรนด์หรือตรำสินค้ำ
ต่ำงๆ (Original Equipment Manufacturer : OEM) สินค้ำส่วนใหญ่ที่จำหน่ำยให้กับลูก ค้ำ OEM จะเป็นมอเตอร์สำหรับ
เครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ใช้ภำยในบ้ำน ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กับ
ลูกค้ำกลุ่ม OEM จำนวน 217.55 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.45 ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มียอดจำหน่ำยสูงสุด โดยรูปแบบ
กำรสั่งซื้อสินค้ำจำกลูกค้ำกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกำรออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) เป็นครำวๆ ไม่ได้มีกำรทำ
สัญญำซื้อขำยระหว่ำงกันกับลูกค้ำในแต่ละรำยอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้ำกลุ่มนี้
ยกเลิกกำรสั่งซื้อ หรือลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงกำรผลิตลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำกลุ่มนี้มำโดยตลอด โดยตระหนักถึงคุณภำพสินค้ำที่
จำหน่ำยเป็นสำคัญ เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้จะต้องนำสินค้ำที่ซื้อจำกบริษัทฯ ไปเป็นชิ้นส่วนในกำรประกอบเครื่องปรับอำกำศ
ปั๊มน้ำที่ใช้ภำยในบ้ำน ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำเอง นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังคงใส่ใจในด้ำนกำรให้บริกำร ทั้งกำรส่งมอบตรง
ต่อเวลำ และบริกำรหลังกำรขำย ทำให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำกลุ่มนี้มำโดยตลอด และจำกข้อมูลพบว่ำ ลูกค้ำ
กลุ่มนี้หลำยรำยเป็นลูกค้ำที่มีประวัติกำรซื้อขำยจำกบริษัทฯ ยำวนำน และมียอดกำรสั่งซื้ออย่ำงต่อเนื่อง
3.1.4 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในปี 2557บริษัทฯ มีกำรจำหน่ำยสินค้ำโดยหลักให้แก่กลุ่มลู กค้ำในประเทศ จำนวน 369. 01 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 75 และกลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ จำนวน 121.41 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 25 โดยมี
ฐำนกำรผลิตที่ประเทศไทยและใช้แรงงำนไทยในกำรประกอบธุรกิจ ดังนั้น กำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
(AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งเป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคของประเทศในทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออำเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้มีกำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยทรัพยำกร เงินทุน แรงงำน และกำรค้ำขำย
ระหว่ำงกันในตลำดอำเซียน ซึ่งอำจทำให้มีกำรแข่งขั นในอุตสำหกรรมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สินค้ำหลักของบริษัทฯ ที่ มี
ยอดขำยสูงสุด คือ มอเตอร์เครื่องปรับอำกำศ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 50 ของรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ ซึ่งจำกข้อมูล
ภำวะอุ ต สำหกรรม ระบุ ว่ ำ ผู้ ผลิ ต เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ ำ ชั้ น น ำของโลกยั ง คงใช้ ไ ทยเป็ น ฐำนกำรผลิ ต และส่ งออก โดยเฉพำะ
เครื่องปรับอำกำศที่ประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก เนื่องจำกมีควำมพร้อมในด้ำนระบบสำธำรณูปโภค
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พื้นฐำน และมีแรงงำนฝีมือที่มีทักษะที่ดี อีกทั้งมีกำรขยำยกำรลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่ อใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต ส่งออกไปยัง
ตลำดอำเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกำรขยำยกำรขำยสินค้ำสู่ตลำดอำเซียนมำกขึ้น เช่น ลำว
กัมพูชำ พม่ำ เป็นต้น ซึ่งก็จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันในประเทศได้
3.1.5 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขัน
เนื่องจำกธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มอเตอร์เครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ มีส่วนประกอบสำคัญร่วมกัน คือ มอเตอร์ ซึ่งกำรผลิตมอเตอร์นั้นจะ
ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ไม่มีควำมซับซ้อนมำกนัก รวมถึงใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ไม่สูงมำก ทำให้คู่แข่งรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่
ธุรกิจดังกล่ำวได้ง่ำย ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่แข่งที่มีลักษณะกำรทำธุรกิจคล้ำยคลึงกันในบริเวณไม่ห่ำงไกลจำกฐำนกำรผลิตของ
บริษัทฯ มำกนัก โดยเป็นคู่แข่งที่เน้นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเป็นหลัก นอกจำกนี้ยังมีคู่แข่งจำกตลำดต่ำงประเทศที่มี ต้นทุนต่ำ
เช่น ประเทศจีน ที่มีกำรผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ ส่งผลให้ระดับกำรแข่งขันในธุรกิจค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำม ลูกค้ำ
ส่วนใหญ่เน้นให้ควำมสำคัญในด้ำนคุณภำพของสินค้ำมำกกว่ำปัจจัยทำงด้ำนรำคำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ ที่
ตระหนักถึงด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพเป็นหลัก ตลอดจนกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ ทำให้สำมำรถสร้ำง
ควำมประทับใจ และผลิตสินค้ำเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในกำรขยำยตลำดกำรส่งออกมำกขึ้น
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม
3.2 ความเสีย่ งเกี่ยวกับการผลิต
3.2.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทฯ ประกอบกิจกำรผลิตมอเตอร์เครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์อุตสำหกรรม เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์
สำหรับสระและสปำเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบทองแดง เหล็กซิลิคอน อลูมิเนียม เป็นวัตถุดิบสำคัญในกำรผลิต โดยในปี 2557
คิดเป็นต้นทุนกว่ำร้อยละ 60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม ซึ่งรำคำวัตถุดิบดังกล่ำวจะผันแปรไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรำคำทองแดง อะลูมิเนียม ซึ่งมีควำมผันผวนของรำคำอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำให้ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
กำรบริหำรจัดกำรต้นทุน และกำรดำรงรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ
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ทองแดงเป็นสินค้ำอุปโภคพื้นฐำนที่มีควำมจำเป็นในกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้ว่ำรำคำตลำดทองแดง
มีควำมผันผวนตำมภำวะเศรษฐกิจและกำรเติบโตในภำคธุรกิจสำคัญๆ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2554 รำคำทองแดงมีควำม
ผันผวนแกว่งตัวในช่วงแคบๆ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังรำคำได้ลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกควำมกังวลในปัญหำวิกฤตหนี้สำธำรณะใน
ยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบในทำงลบต่อเศรษฐกิจโลกรวมทั้งอุปสงค์ทองแดง ต่อมำในช่วงไตรมำสแรกของปี 2555 รำคำทองแดง
ปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลมำจำกมีสัญญำณกำรเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นผู้บริโภคทองแดงมำกอันดับ 2 ของโลก
จึงเกิดกำรเก็งกำไรเพรำะคำดว่ำผลผลิตอุตสำหกรรมจำกจีนจะถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกำเพิ่มมำกขึ้นซึ่งจะส่งผลให้จีนมี
ควำมต้องกำรใช้ทองแดงเพื่อกำรผลิตเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย และในไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ของปี 2555 รำคำทองแดงได้ปรับตัว
ลดลงอีกครั้ง เนื่องจำกควำมกังวลด้ำนปัญหำวิกฤตหนี้สำธำรณะ และเศรษฐกิจจีนเกิดกำรชะลอตัวเพรำะกำรส่งออกลดลง ก่อน
จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปลำยปี เนื่องจำกกำรเห็นสัญญำณที่ดีของเศรษฐกิจจีน สำหรับปี 2556 และปี 2557 รำคำทองแดงมีกำร
ปรับตัวลดลง เนื่องจำกควำมต้องกำรของจีนสำหรับทองแดงมีกำรเติบโตในอัตรำชะลอลง โดยรำคำทองแดงในตลำดโลกเฉลี่ย
ในช่วงปี 2555 – 2557 เท่ำกับ 7,958 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน 7,331 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ 6,863 ดอลลำร์สหรัฐ
ต่อเมตริกตัน ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 7.88 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2556 และปี
2555 และคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 6.38 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2557 และปี 2556

สำหรับอลูมิเนียมนั้น เนื่องจำกกระบวนกำรผลิต อลูมิเนียมมีกำรใช้พลังงำนสูงมำก ดังนั้น กำรเปลี่ย นแปลงของ
รำคำน้ำมันดิบก็จะส่งผลต่อรำคำของอะลูมิเนียมด้วย สำหรับปี 2554 นอกจำกรำคำน้ำมันดิบแล้ว ควำมไม่แน่นอนของภำวะ
เศรษฐกิจโลกและควำมกังวลในเรื่องของหนี้สำธำรณะในกลุ่มยู โรโซนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รำคำอลูมิเนียมมีกำรปรับตัวลดลง
ในช่ วงครึ่ งปี ห ลั ง และในปี 2555 รำคำอลู มิ เนี ย มก็ ยั งคงผั นผวนอยู่ ตลอดเวลำ เนื่ อ งจำกผู้ บริ โภคที่ เป็ นตลำดหลั ก เช่ น
สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และญี่ปุ่น ประสบภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว และยังมีปัญหำหนี้สำธำรณะของกลุ่มยูโรโซน รวมทั้ง
รำคำพลังงำนก็มีรำคำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตรำยใหญ่บำงรำยต้องประกำศตั ดลดกำลังกำรผลิตลง เพรำะรำคำพลังงำน
เพิ่มขึ้น แต่รำคำอลูมิเนียมกลับลดลง และในปี 2556 รำคำอลูมิเนียมก็ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเศรษฐกิจในประเทศ
โซนยุโรปและอเมริกำยังไม่กลับสู่ภำวะปกติ ก่อนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี 2557 โดยรำคำอลูมิเนียมในตลำดโลกเฉลี่ย
ในช่วงปี 2555 – 2557 เท่ำกับ 2,023 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน 1,847 ดอลลำร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และ 1,867 ดอลลำร์สหรัฐ
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ต่อเมตริกตัน ตำมลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 8.71 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2556 และปี
2555 และคิดเป็นสัดส่วนกำรเพิม่ ขึ้นของรำคำเท่ำกับร้อยละ 6.38 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2557 และปี 2556

ที่มำ : US. Geological Survey

สำหรับซิลิคอนนั้น ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตโลหะอลูมิเนียม และอลูมิเนียมผสม รองลงมำ
คือ อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำจะซื้ออยู่กับปริมำณกำรผลิตและควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม โดย
รำคำเฉลี่ยในช่วงปี 2555 – 2557 เท่ำกับ 127 เซนต์ต่อปอนด์ 122 เซนต์ต่อปอนด์ และ 121 เซนต์ต่อปอนด์ หรือคิดเป็นสัดส่วน
กำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 3.94 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2556 และปี 2555 และคิดเป็นสัดส่วนกำรลดลงของรำคำ
เท่ำกับร้อยละ 0.82 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2557 และปี 2556 ซึ่งมีควำมผันผวนของรำคำต่ำมำก
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัตถุดิบทองแดง และอลูมิเนียมที่มีกำรปรับขึ้นลงจำกแนวโน้มของรำคำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำที่กำหนดไว้ในตลำดโลกดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ
มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรและแนวโน้มรำคำของวัตถุดิบ หลักอยู่ตลอดเวลำเพื่อให้สำมำรถวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรสั่งซื้อ
วัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรจัดกำรสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือให้สอดคล้องกับปริมำณควำม
ต้องกำรวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตได้อย่ำงเพียงพอและทันเวลำต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สำมำรถควบคุมระดับ
สัดส่วนของต้นทุนขำยไม่ให้มีควำมผันผวนจนส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ซึ่ง ในอดีตที่ผ่ำน
มำ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำนจำกปัญหำควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบแต่อย่ำงใด
3.2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลน / พึ่งพิงในการจัดหาวัตถุดิบหลัก
จำกข้อมูลกำรสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบทองแดงในสัดส่ วนร้อยละ 31.86 เหล็ก
ซิลิคอนสัดส่วนร้อยละ 20.28 อลูมิเนียมสัดส่วนร้อยละ 7.61 ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อทั้งหมด แม้ว่ำกำรสั่งซื้อวัตถุดิบหรือจัดหำ
วัตถุดิบจะมำจำกผู้จัดจำหน่ำยเพียงไม่กี่รำย แต่บริษัทฯ ก็ดำเนินกำรตำมนโยบำยและขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่มีกำรกำหนดไว้
อย่ำงเป็นระบบตำมเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยจะต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่มีกำรเสนอขำยจำกผู้ขำยสินค้ำมำกกว่ำ 1
รำยขึ้นไป และจะต้องทำกำรประเมินผู้ขำยสินค้ำใหม่ทุกครั้งในรอบระยะเวลำที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำที่มีกำรสั่งซื้อมี
คุณภำพและมีควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงมีกำรสรรหำผู้จัดจำหน่ำยรำยใหม่ๆ
อยู่เสมอ เพื่อให้ได้มำซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพ นอกจำกนี้ ยังมีกำรบริหำรกำรจัดซื้อและบริหำรสต๊อกวัตถุดิบให้ คงเหลือให้
สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบที่ใช้ผลิตได้อย่ำงเพียงพอ ทำให้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบกับปัญหำกำรขำด
แคลนวัตถุดิบหลักแต่อย่ำงใด โดยปัจจุบันวัตถุดิบหลักทองแดง ที่ถือเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญที่มีมูลค่ำกำรซื้อสูงสุดนั้น บริษัทฯ
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ได้มีกำรสั่งซื้อจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศที่มีควำมน่ำเชื่อถือ มีประวัติกำรดำเนินงำนยำวนำน เป็นที่รู้จักกันดีใน
กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์ และมีคุณภำพของสินค้ำดี ทำให้บริษัทฯ นำเข้ำจำกผู้ประกอบกำรรำยดังกล่ำวเป็นหลัก
3.3

ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรซื้อสินค้ำ วัตถุดิบกับคู่ค้ำต่ำงประเทศ รวมถึงมีกำรส่งออกสินค้ำให้กับลูกค้ำในต่ำงประเทศ
หลำยรำย ทำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีกำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกค้ำต่ำงประเทศ คิดเป็นสกุลเงินบำท เท่ำกับ 121.41 ล้ำนบำท และมีกำรซื้อสินค้ำ วัตถุดิบกับคู่ค้ำต่ำงประเทศ คิดเป็นสกุล
เงินบำท เท่ำกับ 22.95 ล้ำนบำท ดังนั้นหำกเกิดกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่อัตรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินบำทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่
แข็งค่ำขึ้น บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญในด้ำนรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนโดยกำรทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) กับ
ธนำคำร ซึ่งก็จะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจจะเกิดขึ้นได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มี
วงเงินสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำ กับ ธนำคำรสองแห่ง คิดเป็นวงเงินมูลค่ำรวม 30 ล้ำนบำท และวงเงิน
สกุลดอลล่ำร์สหรัฐฯ มูลค่ำ 1 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรบริหำรจัดกำรบัญชีเงินตรำต่ำงประเทศ
สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ให้มีควำมเหมำะสม รวมถึงให้ควำมสำคัญและติดตำมสถำนกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถหำแนวทำงในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนได้อย่ำงเหมำะสม
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน โดยเกิดรำยกำรกำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำกับ 0.76 ล้ำนบำท
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
เนื่องจำกในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำรใช้บริกำรสินเชื่อจำกสถำนบันกำรเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน คิดเป็นมูลค่ำ 30 ล้ำนบำท ที่อัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยจำกวงเงินสินเชื่อพิเศษเนื่องจำกอุทกภัย โดยจะครบกำหนดอำยุของสัญญำเดือน
มิถุนำยน ปี 2560 ดังนั้น จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป หำกหมดสัญญำกำรกู้ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
หำกพิจำรณำด้ำนต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี 2557 มูลค่ำ 1.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของรำยได้รวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
ไม่มีนัยสำคัญมำกนัก ทำให้แม้ว่ำจะมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
3.4

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.4.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
บริษัทฯ มีกลุ่มครอบครัวอิทธิโรจนกุล เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.91 ของทุน
ชำระแล้ว (หลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน) ดังนั้น บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อยจึงอำจมีควำมเสี่ยงจำก
กำรที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง เนื่องจำกถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่ำกึง่ หนึ่ง ยกเว้นกำรกระทำใดก็ตำมที่กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัตจิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรบริษัท
ทั้งหมด 9 ท่ำน ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็นกำรช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพและ
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร ผ่ำนกลไกของระบบกำรควบคุมภำยใน และเป็นกำรถ่วงดุลอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท
รวมทั้ง คณะกรรมกำรบริษัทคำนึงถึงควำมสำคัญของนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Principles of Good
Corporate Governance) โดยจะปฏิบัติตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ มีกำรกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และกำหนดตำรำงอำนำจอนุมัติรำยกำรสำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมำะสม
3.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำกำรรับหุ้น
สำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอให้รับ
หุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 โดยบริษัท แอสเซท โปร
แมเนจเม้นท์ จำกัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท
ฯ ในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่ำหุ้นของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง กำรรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
มีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมี
ควำมไม่แน่นอนในกำรที่จะได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ใน
ตลำดรอง หำกหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญำตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือหำก
บริษัทฯ ไม่สำมำรถกระจำยหุ้นต่อประชำชนตำมหลักเกณฑ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์ดังกล่ำว
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