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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มี ความเสี ่ยง ผู้ลงทุนควรพิ จารณาข้อมู ลทัง้ หมดในเอกสารฉบับนี ้ และควรใช้
วิ จารณญาณอย่างรอบคอบในการพิ จารณาปั จจัยความเสีย่ งที ่ระบุไว้ในหัวข้อนี ้ รวมทัง้ ข้อมูลอื ่นๆ ที ่ปรากฎในเอกสารฉบับนี ้
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษัทฯ
ความเสี ่ยงที ่ระบุด้านล่ างเป็ นความเสี ่ยงบางประการที ่สาคัญซึ่ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิ จ ฐานะทาง
การเงิ น ผลการดาเนิ นงาน โอกาสทางธุรกิ จ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจไม่ทราบถึงความ
เสีย่ งอืน่ ๆ นอกจากทีร่ ะบุไว้หรื ออาจมี ความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีใ่ นขณะนีบ้ ริ ษัทฯ พิ จารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญ
ในอนาคตต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทฯ แต่อาจกลายเป็ นความเสีย่ งทีม่ ี ผลกระทบอย่างมี นยั สาคัญ ซึ่ งความเสีย่ งเหล่านีอ้ าจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ฐานะทางการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และโอกาสทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ อย่างมี นยั สาคัญ
นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนควรพิ จารณาข้อมู ลที ่ระบุไว้ในหัวข้อนี ้ประกอบกับข้อความที ่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใน
อนาคต (forward-looking statements) ทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่ งมี ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถอ้ ยคาว่า
“เชื่อว่ า” “คาดการณ์ ว่า” “คาดหมายว่ า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “เสี่ยงต่ อ” “มุ่งต่ อ” “ควรจะ” หรื อถ้อยคาใน
ลักษณะใกล้เคี ยง เป็ นต้น ตลอดจนคาเตื อนที ่เกี ่ยวกับข้อความที ่เป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตในส่วนอื ่น ๆ ของ
เอกสารฉบับ นี ้ด้ว ย นอกจากนี ้ ข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ นประมาณการทางการเงิ น โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เ กี ่ ย วกับ ผล
ประกอบการ ธุรกิ จ แผนการขยายธุรกิ จ การเปลี ่ ยนแปลงของกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทฯ นโยบาย
ของรัฐและอืน่ ๆ ซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั ซึ่ งมิ ได้เป็ นการรับรองผล
ประกอบการหรื อเหตุการณ์ในอนาคต ดังนัน้ ผลใด ๆ ทีเ่ กิ ดขึ้นจริ งจึ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ดงั กล่าวอย่างมี นยั สาคัญ
อันเป็ นผลมาจากปั จจัยบางประการซึ่ งรวมถึงการเกิ ดความเสีย่ งตามที ่ปรากฏรายละเอี ยดดังต่อไปนี ้ และในส่วนอื ่น ๆ ของ
เอกสารฉบับนี ้
สาหรับข้อมูลที ่อ้างอิ งถึง หรื อที ่เกี ่ยวข้องกับรัฐบาล หรื อเศรษฐกิ จในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศ
ต่าง ๆ ในตลาดโลกนัน้ บริ ษัทฯ ได้มาจากข้อมูลที ่มีการเปิ ดเผย หรื อคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรื อแหล่งข้อมูล
อื ่นที ่เชื ่อว่าเชื ่อถื อได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่ได้มีการตรวจพิ สูจน์ หรื อรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรื อวิ ธีการที ่
ได้มาซึ่ งข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

ความเสี่ยงจากการนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เข้ าสู่ตลาด

บริ ษัทฯ เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ ำสู่ตลำด โดยในกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครัง้ บริ ษัทฯ
ต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ ำงสูง ทังในด้
้ ำนกำรคิดค้ น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรผลิต กำรทำกำรตลำด ซึง่ รวมถึงกำรทำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ และกำรส่งเสริ มกำรขำย เพื่อให้ สนิ ค้ ำเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ รับกำรตอบรับที่ดีจำกผู้บริ โภค และสำมำรถสร้ ำงรำยได้ จำก
กำรขำยในระดับที่นำ่ พอใจ ดังนัน้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนหำกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้ รับกำรตอบรับหรื อเป็ นที่ชื่น
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ชอบของผู้บริ โภค โดยเฉพำะในสภำวะที่มีกำรแข่งขันสูง หำกบริ ษัทฯ ไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ ำสูต่ ลำด
อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนที่บริ ษัทฯ จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ ำสูต่ ลำด บริ ษัทฯ จะทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของผลิตภัณฑ์
(Feasibility study) ซึง่ บริ ษัทฯ จะทำกำรสำรวจควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่ง และบริ ษัทฯ จะกำหนดรำคำ
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในระดับที่แข่งขันได้ รวมทังก
้ ำหนดกลยุทธ์ ทำงกำรตลำดที่เ หมำะสม บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่ำบริ ษัทฯ จะได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีจำกกำรนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ ำสูต่ ลำด
3.1.2

ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง ผู้ จั ด จ าหน่ ายในการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ เ ครื่ องหมายการค้ า OnetouchTM
ภายในประเทศของบริษัทฯ

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรผลิต และจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อ ลื่น ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศจำนวน 42.3 ล้ ำนบำท 55.0 ล้ ำนบำท และ 51.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 4.0 ร้ อย
ละ 4.7 และร้ อยละ 3.9 ของรำยได้ จ ำกกำรขำยสิ น ค้ ำ รวม ตำมล ำดับ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯ ท ำสัญ ญำจัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ
(Distributorship Agreement) กับบริ ษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่ บริ ษัทในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ให้
เป็ นผู้จัด จำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์ ภำยใต้ เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ OnetouchTMของบริ ษัทฯ ภำยในประเทศทัง้ หมดแต่เพียงผู้เดียว
นับตังแต่
้ ปี 2542 โดยสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 3 ปี ทังนี
้ ้ หำกไม่มีค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดบอกเลิกสัญญำ สัญญำดังกล่ำวจะมีผล
บังคับใช้ ตอ่ ไป
แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจที่ยำวนำนกับ บริ ษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถ
รับรองได้ วำ่ ผู้จดั จำหน่ำยดังกล่ำวจะยังคงรักษำควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ ต่อไปในอนำคต นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังไม่
สำมำรถรับรองได้ ว่ำ ผู้จดั จำหน่ำยในประเทศของบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ได้ ตรงตำมเป้ำที่
บริ ษัทฯ ตังไว้
้
ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยในประเทศตัดสินใจที่จะยุติควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
ตรงตำมเป้ำหมำย บริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกควำมล่ำช้ ำในกำรที่บริ ษัทฯ ต้ องเข้ ำเจรจำ ทำข้ อตกลงกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ ำกับผู้จัดจำหน่ำยรำยอื่น และบริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถทำข้ อตกลงกับ ผู้จัดจำหน่ำยในประเทศรำยใหม่ได้ ใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม หรื อไม่สำมำรถสรรหำผู้จัดจำหน่ำยในประเทศรำยใหม่ได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ กำรดำเนิน
ธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯ เชื่ อมั่นว่ำผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ มีคุณภำพและเป็ นที่นิยมในกลุ่มผู้บริ โภคเป้ำหมำย ซึ่ง
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ถงุ ยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTMของบริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศไทย
เป็ นอันดับที่ 2 (โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขัน) บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่ำบริ ษัทฯ มีอำนำจในกำรต่อรองกับผู้จดั จำหน่ำย นอกจำกนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยต้ องกำรจะยกเลิก
สัญญำจัดจำหน่ำยสินค้ ำ ทำงผู้จดั จำหน่ำยจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 120 วัน ซึ่งทำให้ บริ ษัทฯ มีระยะเวลำที่จะสรรหำผู้
จัดจำหน่ำยรำยใหม่
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3.1.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ พึ่งพิงผู้จัดจาหน่ ายหรือตัวแทนจาหน่ ายในการจาหน่ ายถุงยางอนามัยภายใต้
เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM ในต่ างประเทศ

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรผลิต และจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อ ลื่น ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในต่ำงประเทศจำนวน 5.5 ล้ ำนบำท 3.7 ล้ ำนบำท และ 4.1 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ร้ อย
ละ 0.3 และร้ อยละ 0.3 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำรวม ตำมลำดับ โดยในกำรจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในต่ำงประเทศนัน้ บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พิงผู้จดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยในแต่ละประเทศ ทังนี
้ ้
ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำสัญญำระยะเวลำ 2 - 4 ปี กับผู้จัดจำหน่ำยหรื อ ตัวแทนจำหน่ำยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ ดี หำกไม่มี
คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ บอกเลิกสัญญำ สัญญำดังกล่ำวจะยังคงมีผลต่อไป
แม้ ว่ำบริ ษัทฯ จะมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จที่ยำวนำนกับ ผู้จัดจำหน่ำยหรื อ ตัวแทนจำหน่ำยเหล่ำนัน้ บริ ษัทฯ ไม่
สำมำรถรับรองได้ วำ่ ผู้จดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยในต่ำงประเทศทุกรำยของบริ ษัทฯ จะยังคงควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ ต่อไปในอนำคต นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำ ผู้จัดจำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยของบริ ษัทฯ จะ
ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตำมเป้ำที่บริ ษัทฯ ตังไว้
้ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ ผู้จดั จำหน่ำยหรื อตัวแทน
จำหน่ำยในต่ำงประเทศของบริ ษัทฯ จะสำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์และระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบ
ธุรกิจในต่ำงประเทศได้ ครบถ้ วน ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยตัดสินใจที่จะยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
หรื อปฏิบตั ิงำนได้ ไม่ตรงตำมเป้ำหมำย บริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกควำมล่ำช้ ำในกำรที่บริ ษัทฯ ต้ องเข้ ำเจรจำ
ทำข้ อตกลงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำกับ ผู้จดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยรำยอื่น หรื ออำจมีอปุ สรรคในกำรเข้ ำไปประกอบธุรกิจ
หรื อ จ ำหน่ำ ยผลิต ภัณ ฑ์ ใ นต่ำ งประเทศได้ ซึ่ง กรณี ดัง กล่ำ วอำจส่ง ผลกระทบทำงลบต่อ ธุ ร กิ จ โอกำสทำงธุ ร กิ จ ผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภำพและเป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้บริ โภคเป้ำหมำย นอกจำกนี ้
ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำยในต่ำงประเทศมีควำมต้ องกำรจะยกเลิกสัญญำกระจำยสินค้ ำ ทำงผู้จดั จำหน่ำย
หรื อตัวแทนจำหน่ำยจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 120 วัน และสัญญำต้ องมีอำยุคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 120 วัน ซึง่ ทำให้ บริ ษัทฯ
มีเวลำที่จะสรรหำผู้จดั จำหน่ำยหรื อตัวแทนจำหน่ำย
3.1.4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ น ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซนต์ ซิลิโคน ฟอยล์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่งบริ ษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบในกำรผลิตส่วนใหญ่จำกผู้ขำยในประเทศ โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ จัดซื ้อวัตถุดิบจำก
ผู้ขำยในประเทศคิดเป็ นประมำณร้ อยละ 87 ของมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อทังหมด
้
และนำเข้ ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศประมำณร้ อยละ
13 ของมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อทังหมด
้
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำซิลิโคน ฟอยล์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ มีรำคำค่อนข้ ำงคงที่ ในขณะที่รำคำน ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60
เปอร์ เซ็นต์ จะมีควำมผันผวนค่อนข้ ำงสูง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมปริ มำณควำมต้ องกำร (Demand) และปริ มำณผลผลิต
(Supply) ของตลำดทังในและต่
้
ำงประเทศ ซึง่ ในปี 2556 ถึงปี 2558 บริ ษัทฯ มีต้นทุนจำกน ้ำยำงธรรมชำติเข้ มข้ น 60 เปอร์ เซ็นต์
คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 10 - 15 ของต้ นทุนผลิตทังหมด
้
ตำมลำดับ

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ปั จจุบนั สัญญำจัดซื ้อวัตถุดิบเป็ นแบบระยะสันไม่
้ เกิน 1 ปี และซื ้อขำยกันตำมรำคำตลำด ณ วันที่ทำสัญญำซื ้อขำย
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะสำมำรถจัดซื ้อวัตถุดิบได้ ในรำคำ ปริ มำณ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่เหมำะสม
ได้ และหำกรำคำวัตถุดิบมีกำรปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะสำมำรถผลักภำระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ ทงหมด
ั้
ซึ่งปั จจัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
บริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำ และภำวะขำดแคลนวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จึงได้ มี
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบอย่ำงใกล้ ชิด และวิเครำะห์แนวโน้ มของ
รำคำวัตถุดิบ รวมทัง้ ประเมินควำมต้ องกำรใช้ วัตถุดิบในกำรผลิตแต่ละชนิด เพื่อวำงแผนกำรสัง่ ซือ้ วัตถุดิบในปริ มำณที่
เหมำะสม เพียงพอต่อกำรผลิต เพื่อให้ มีต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสม รวมทังในกำรสั
้
ง่ ซื ้อวัตถุดบิ ที่สำคัญ บริ ษัทฯ จะเปรี ยบเทียบ
รำคำ คุณภำพ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำของผู้ขำยหลำยรำยในทะเบียนผู้ขำยของบริ ษัทฯ (Approved Vendor List) เพื่อไม่ให้
บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพำผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่ง และเพิ่มอำนำจในกำรต่อรอง นอกจำกนี ้ ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ ยังไม่เคยประสบภำวะขำด
แคลนวัตถุดิบที่สง่ ผลกระทบทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินการผลิตถุงยางอนามัยของโรงงานของบริษัทฯ

ธุรกิจของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถของโรงงำนของบริ ษัทฯ ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัยที่มีคุณภำพได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนันบริ
้ ษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผลิตถุงยำงอนำมัยที่ไม่ได้ คณ
ุ ภำพตำมข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และกำร
ผลิตของโรงงำนที่อำจหยุดชะงัก จำกกำรหยุดทำงำนของเครื่ องจักรนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ ตำมแผนงำน ปั ญหำกำรนัดหยุด
งำนของพนักงำน รวมทังภั
้ ยธรรมชำติ เช่น น ้ำท่วม และพำยุ เป็ นต้ น กำรผลิตถุงยำงอนำมัยที่ไม่ได้ คณ
ุ ภำพตำมข้ อกำหนด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และกำรผลิตของโรงงำนที่หยุดชะงักอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของโรงงำน บริ ษัทฯ จึงได้ ให้
ควำมสำคัญกับกระบวนกำรผลิตถุงยำงอนำมัย เพื่อ ควบคุมและพัฒนำประสิทธิ ภำพในกำรผลิตถุงยำงอนำมัย ของบริ ษัทฯ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ ทังในและต่
้
ำงประเทศ รวมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ กำหนด
กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ และประกันคุณภำพ และได้ ถือปฎิบตั ิตำมกระบวนกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ แน่ใจได้
ว่ำ ถุงยำงอนำมัยที่บริ ษัทฯ ผลิตมีคณ
ุ ภำพตำมข้ อกำหนดต่ำงๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ซอ่ มบำรุงเครื่ องจักรของบริ ษัทฯ ตำม
กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้ ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษัทฯ สำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยได้ อย่ำงต่อเนื่อง
3.1.6

ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถต่ อสัญญาหรือถูกยกเลิกสัญญาเช่ าโรงงานมาตรฐาน

บริ ษัทฯ เช่ำโรงงำนแหลมฉบัง ซึ่งตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตำมสัญญำเช่ำโรงงำนมำตรฐำน (อำยุ 3 ปี ) โดยสัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 หลังจำก
สัญญำหมดอำยุ บริ ษัทฯ จะต้ องขอต่อสัญญำกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถต่อสัญญำ
ดังกล่ำวได้ หรื อบริ ษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญำ อำจส่งผลกระทบทำให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถผลิตและจำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำได้ ซึง่
อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริ ษัทฯ
ส่วนที่ 2.2.3 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง ควำมเสี่ ย งดั ง กล่ำ วเป็ นอย่ำ งดี บริ ษั ท ฯ จึ ง ท ำกำรขยำยโรงงำนไปที่ นิ ค ม
อุตสำหกรรมปิ่ นทอง ซึ่งตังอยู
้ บ่ นที่ดินและโรงงำนที่เป็ นกรรมสิทธิของบริ ษัทฯ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึง่ พิง กำรผลิตถุงยำง
อนำมัยจำกโรงงำนแหลมฉบัง และเพื่อเพิ่มกำลังกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ที่เพิ่มมำกขึ ้น โดยปั จจุบนั
กำลังกำรผลิตติดตังถุ
้ งยำงอนำมัยของโรงงำนแหลมฉบังมีเพียง 426 ล้ ำนชิ ้นต่อปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.9 ของกำลังกำรผลิต
ติดตังถุ
้ งยำงอนำมัยทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่เท่ำกับ 1,959 ล้ ำนชิ ้นต่อปี
3.1.7

ความเสี่ยงจากการไม่ มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้ า

บริ ษัทฯ จะไม่ทำสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำระยะยำว (เกินกว่ำ 5 ปี ) กับลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักปฎิบตั ิโดยทัว่ ไปของ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ทังนี
้ ้ โดยปกติบริ ษัทฯ จะทำสัญญำจัดจำหน่ำยสินค้ ำหรื อ
ตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำอำยุไม่เกิน 3 ปี สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM ของบริ ษัทฯ ทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ ำอำยุไม่เกิน 5 ปี สำหรั บ ธุรกิ จรั บจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น
(OEM) และทำสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำอำยุไม่เกิน 1 ปี สำหรับธุรกิจงำนประมูล (Tender)
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีสญ
ั ญำระยะยำวกับลูกค้ ำ ซึ่ง หำกลูกค้ ำไม่ต่อสัญญำ และบริ ษัทฯ อำจไม่
สำมำรถหำลูกค้ ำรำยใหม่เพื่อทดแทนได้ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อำจได้ รับ
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตถุงยำงอนำมัยที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด และสำมำรถจัดส่งสินค้ ำได้
ตรงตำมกำหนด ทำให้ ลกู ค้ ำส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ ำที่มีกำรซื ้อขำยกับบริ ษัทฯ มำอย่ำงยำวนำน รวมทังบริ
้ ษัทฯ มีฐำน
ลูกค้ ำกว่ำ 100 ประเทศทัว่ โลก
3.1.8

ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึน้ จากสินค้ าที่ไม่ ปลอดภัย (Product Liability) การได้ รับความเสียหาย
ของผู้ใช้ หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ประเภทถุงยำงอนำมัยมีควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่เกิ ดขึน้ จำกสินค้ ำที่ไม่ปลอดภัย
(Product Liability) กำรได้ รับควำมเสียหำยของผู้บริ โภค หรื อกำรเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจเกิดขึ ้น
จำก (1) ควำมไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (2) ควำมไม่มีประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ (3) กำรชำรุดบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ (4)
กำรติดฉลำกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ หรื อไม่ถกู ต้ อง และ (5) คำเตือนที่ไม่เพียงพอหรื อทำให้ เข้ ำใจผิด
ในกรณีที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ผู้บริ โภคอำจเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ โดยให้ บริ ษัทฯ ชดใช้ ค่ำเสียหำย นอกจำกนี ้ พระรำชบัญญัติเครื่ องมือ
แพทย์ พ.ศ.2535 ยังให้ อำนำจเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ในกำรเรี ยกเก็บผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จำกตลำด หำก
พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ มีคุณภำพ หรื อมำตรฐำนหรื อประสิทธิ ภำพไม่ตรงตำมที่ได้ รับอนุญำตหรื อได้ รับแจ้ งรำยกำร
ละเอียด ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ อำจจะเป็ นอันตรำยต่อสุขภำพหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน รวมทังหน่
้ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
อำจเพิกถอนใบอนุญำต ซึง่ เป็ นสิง่ ที่จำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผล
กำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
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นอกจำกนี ้ หำกมีข้อกล่ำวหำว่ำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ไม่มีควำมปลอดภัย แม้ ว่ำข้ อกล่ำวหำดังกล่ำวจะไม่ได้ อยูบ่ น
พื ้นฐำนของข้ อเท็จจริ ง เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคต่อถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ
และควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์เหล่ำนี ้อำจถูกเรี ยกคืนจำกตลำด ซึง่ อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกสินค้ ำที่ไม่ปลอดภัย บริ ษัทฯ จึงได้ มี
ระบบกำรตรวจสอบคุณ ภำพ และประกัน คุณ ภำพที่ เ ข้ ม งวด โดยผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รองมำตรฐำนทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อ 2.2.3.3 กระบวนการผลิ ตถุงยาง
อนามัย ข้อ (ช) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพ) รวมทังที
้ ่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ ไม่เคยได้ รับผลกระทบจำก
ควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำกสินค้ ำที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) กำรได้ รับควำมเสียหำยของผู้ใช้ หรื อกำรเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1.9

ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนีไ้ ม่ ชาระหนี ้ หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ ได้

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น (สุทธิ) เท่ำกับ 122.7 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
29.5 ของรวมสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ หำกลูกหนีไ้ ม่ชำระหนี ้ หรื อปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ ได้ บริ ษัทฯ อำจมีควำม
เสี่ยงที่จะต้ องบันทึกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตำมนโยบำย
ดังกล่ำวเรี ยบร้ อยแล้ ว (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.4 ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน หัวข้อ 16.1.2.2
16.1.2.2 การวิ เคราะห์ ฐานะการเงิ น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 31 มี นาคม 2559 (3) ลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนีอ้ ืน่ ) และได้ กำหนดให้ ฝ่ำยงำนที่เกี่ยวข้ องติดตำมลูกหนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
3.1.10 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มต้ นทุนค่ าแรงที่เพิ่มสูงขึน้
ในปี 2556 2557 และ 2558 ต้ นทุนค่ำแรงของบริ ษัทฯ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 15 - 18 ของต้ นทุนกำรผลิตทังหมด
้
ที่
ผ่ำนมำอัตรำค่ำแรงของประเทศไทยปรับเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทฯ จึงไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ อัตรำค่ำแรงของประเทศ
ไทยจะไม่ปรับตัวสูงขึ ้นอีกในอนำคต ดังนันหำกอั
้
ตรำค่ำแรงของประเทศไทยยังปรับเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องอำจจะทำให้ ต้นทุน
ค่ำแรงของบริ ษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้ และบริ ษัทฯ อำจจะไม่สำมำรถผลักภำระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ลกู ค้ ำทังหมด
้
ดังนันหำกต้
้
นทุน
ค่ำแรงของบริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้นอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ
อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ มีนโยบำยที่ จะพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ ้นผ่ำนกำรใช้ ระบบ
เครื่ องจักรอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดกำรพึ่งพิงแรงงำน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต (โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มใน
ส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อ 1.1.2.1 กลยุทธ์ ในการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ข้อ (ง) พัฒนากระบวนการผลิ ตให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้นผ่านการใช้ระบบเครื ่องจักรอัตโนมัติ (Automation))
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3.1.11 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่ งขันในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายถุงยางอนามัย
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยทังในและต่
้
ำงประเทศมีกำรแข่งขันที่รุนแรง ทังจำกผู
้
้ ประกอบกำรที่มีอยู่ใน
ปั จจุบัน และผู้ประกอบกำรใหม่ที่อำจจะเข้ ำมำแข่งขันในตลำด คู่แข่งที่สำคัญเหล่ำนีอ้ ำจมีศักยภำพในด้ ำนเงิ นทุน และ
ควำมสำมำรถในด้ ำนกำรผลิต และกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรตลำดที่ดีกว่ำบริ ษัทฯ ซึ่งกำรแข่งขันที่รุนแรงนี ้อำจส่งผลกระทบทำง
ลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ เชื่อว่ำปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริ ษัทฯ มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำที่แข็งแกร่ ง และเป็ นที่
ยอมรับของผู้บริ โภค ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ (2) โรงงำนของบริ ษัทฯ มีกำลังกำรผลิตสูงที่สดุ แห่ง
หนึ่งของโลก และสำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยได้ อย่ำงมีคุณภำพ (3) บริ ษัทฯ เลือกสถำนที่ตงโรงงำนที
ั้
่สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบ
ทำงกำรแข่งขัน (4) บริ ษัทฯ เป็ นผู้นำด้ ำนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ (5) บริ ษัทฯ มีศกั ยภำพใน
กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องจักรด้ วยตนเอง และ (6) บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ผลิต ที่ มี คุณภำพ และได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนจำก
หน่วยงำนในประเทศและองค์กรสำกล (โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อ 1.1.2.2 จุด
แข็งของบริ ษัทฯ) โดยจุดแข็งดังกล่ำวจะทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยได้
3.1.12 ความเสี่ยงด้ านการขนส่ ง
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพำกำรขนส่งวัตถุดิบจำกแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงำนผลิตของบริ ษัทฯ และกำร
ขนส่งสินค้ ำจำกโรงงำนผลิตของบริ ษัทฯ ไปยังลูกค้ ำ โดยกำรขนส่งทำงเรื อ ทำงบก และทำงอำกำศ ดังนันหำกมี
้
เหตุกำรณ์ที่ทำ
ให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถใช้ งำนช่องทำงกำรขนส่งดังกล่ำวได้ ตำมปกติเนื่องจำกเหตุภยั พิบตั ิทำงธรรมชำติ สภำพภูมิอำกำศ หรื อ
จำกเหตุกำรณ์ อื่นๆ เช่น กำรประท้ วง และอุบตั ิเหตุ และบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถแก้ ปัญหำดังกล่ำวได้ อย่ำงทันท่วงที เหตุกำรณ์
ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสีย่ งด้ ำนกำรขนส่ง บริ ษัทฯ จึงได้ เลือกตังโรงงำนผลิ
้
ตที่ นิคมอุตสำหกรรมปิ่ น
ทอง จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตังอยู
้ ่ใกล้ ท่ำเรื อน ้ำลึกแหลมฉบัง โดยที่ผ่ำนมำบริ เวณ
ดังกล่ำวมักจะไม่ค่อยได้ รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ และไม่ได้ รับผลกระทบจำกเหตุอทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในปี 2554 นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดจ้ ำงผู้รับจ้ ำงขนส่งภำยนอกที่มีคณ
ุ ภำพและเชื่อถือได้ และมีกำรทำประกันภัยซึ่งครอบคลุมถึง
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรขนส่ง
3.1.13 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ
ควำมสำเร็ จของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำรจูงใจและรักษำผู้บริ หำรหลักและพนักงำนที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และมีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน ซึ่งบุคคลเหล่ำนีร้ วมถึง ผู้บริ หำรระดับอำวุโส พนักงำนซึ่งมีควำม
ประสบกำรณ์ ในกำรผลิต กำรทำกำรตลำด และกำรจำหน่ำยทัง้ ในและต่ำงประเทศ บริ ษัทฯ จึงมีควำมจำเป็ น ที่จะต้ องมี
พนักงำนที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยบริ ษัทฯ ได้ ฝึกอบรมพนักงำนของบริ ษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงไรก็
ดี หำกบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำทีมผู้บริ หำรและพนักงำนที่มีควำมสำมำรถไว้ ได้ หรื อไม่สำมำรถหำบุคลำกรมำทดแทนได้
ภำยในเวลำที่เหมำะสมอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ
อย่ำงมีนยั สำคัญ
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจูงใจและรักษำทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัทฯ และมุง่ เน้ นพัฒนำ
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร กำรวำงแนวทำงอำชีพ (Career Path) ของบุคคลแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน
รวมทังกำรจั
้
ดสรรผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุ คคล และเทียบเคียงกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีกำรสรรหำพนักงำนใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทดแทนบุคคลกรที่สูญเสียไป เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีบุคลำกร
เพียงพอสอดคล้ องกับแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
3.1.14 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่ างๆ ได้ อย่ างครบถ้ วน
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญำต และใบรับรองต่ำงๆ ที่จำเป็ นสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ และกำร
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ใบอนุญำตและกำรรับรองต่ำงๆ เหล่ำนี ้ต้ อง
มีกำรต่ออำยุ และ/หรื อได้ รับกำรประเมินใหม่ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ จะดำเนินกำร
ขอต่ออำยุตำมที่กฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับกำหนด
อย่ำงไรก็ดี มำตรฐำนของกำรต่ออำยุใบอนุญำต หรื อกำรประเมินใหม่ดงั กล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นครัง้ ครำว
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ ว่ำ บริ ษัทฯ จะสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำต และใบรับรองดังกล่ำวได้ ทงหมด
ั้
หรื อทันท่วงที
กำรที่บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำต หรื อ ใบรับรองใดๆ ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อำจส่งผล
กระทบในทำงลบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ อำจต้ องดำเนินกำรเพื่อให้ ได้ มำซึ่งใบอนุญำตหรื อใบรับรองเพิ่มเติม หำกกำรตีควำมกฎหมำย
ปั จจุบนั มีกำรเปลีย่ นแปลง หรื อมีกำรออกกฎหมำยใหม่ในอนำคต ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ วำ่ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้
ได้ มำซึง่ ใบอนุญำต หรื อกำรรับรองเพิ่มเติมดังกล่ำวได้ นอกจำกนี ้ กำรได้ มำซึง่ ใบอนุญำต หรื อกำรรับรองเพิ่มเติมดังกล่ำว อำจ
มีต้นทุนและค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นจำนวนมำก ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำง
กำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
ที่ผำ่ นมำ แม้ วำ่ กฎระเบียบ กฎหมำย และมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังในและต่
้
ำงประเทศ
มีกำรเปลี่ย นแปลงอย่ำงต่อเนื่อง และบริ ษัทฯ ได้ ปรั บเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต และกำรดำเนินธุรกิ จให้ สอดคล้ องกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว จึงทำให้ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ สำมำรถจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ลกู ค้ ำ ได้ กว่ำ 100 ประเทศทัว่
โลก โดยเฉพำะในประเทศที่มีกฎเกณฑ์นำเข้ ำสินค้ ำที่เข้ มงวด เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ประเทศในสหภำพยุโรป และประเทศ
ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ ได้ แก่ คุณเกศณี วรรณเกษม และคุณทศพร นิลกำแหง ยังดำรงเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 473 มำตรฐำนถุงยำงอนำมัย เพื่อทำหน้ ำที่จัดทำร่ ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ถุงยำงอนำมัย และปฏิบตั ิงำนทำงวิชำกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมำตรฐำนนี ้เพื่อเสนอคณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สำมำรถติดตำมแนวโน้ ม/กำรเปลีย่ นแปลงของกฏหมำยที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงสม่ำเสมอ
3.1.15 ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถขึน้ ทะเบียนหรือต่ ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ จำเป็ นต้ องได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ กับหน่วยงำนที่กำกับดูแลในแต่ละประเทศที่
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ หำกตัวแทนจำหน่ำย และ/หรื อผู้จัดจำหน่ำยท้ องถิ่ นในประเทศต่ำงของบริ ษัทฯ ไม่
สำมำรถขึ ้นทะเบียนหรื อต่ออำยุทะเบียนผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตำม อำจส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใน
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ประเทศดังกล่ำวได้ และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ กำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผำ่ นมำบริ ษัทฯ ได้ พยำยำมเลือกสรรตัวแทนจำหน่ำย และ/หรื อผู้จดั จำหน่ำยท้ องถิ่นในต่ำงประเทศที่
มีควำมสำมำรถ ซึ่งตัวแทนจำหน่ำย และ/หรื อผู้จดั จำหน่ำยท้ องถิ่นในต่ำงประเทศส่วนใหญ่มีควำมเข้ ำใจ และมีประสบกำรณ์
ในกำรขึ ้นทะเบียนหรื อต่ออำยุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศนันๆ
้ โดยหน่วยงำนจดแจ้ งสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
(Regulatory Affair) ของบริ ษัทฯ จะทำหน้ ำที่ ช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่ตวั แทนจำหน่ำย และ/หรื อผู้จัดจำหน่ำย
ท้ องถิ่นในต่ำงประเทศในกำรขึ ้นทะเบียนหรื อต่ออำยุทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในต่ำงประเทศ
3.1.16 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสินค้ าทดแทน
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรกำหนดควำมต้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย โดย
พฤติกรรมของผู้บริ โภคอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำม (1) กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริ โภคต่อกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย (2)
กำรได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรเรื่ องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และ (3) กำรเข้ ำถึงถุงยำงอนำมัย เป็ นต้ น บริ ษัทฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำก
กำรที่ผ้ บู ริ โภคมีกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ซึ่งหำกผู้บริ โภคมีพฤติกรรมกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยลดลง อำจส่งผลให้ ปริ มำณควำม
ต้ องกำรซื ้อถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ ลดลง และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริ ษัท
ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ นอกจำกนี ้ ในอนำคตหำกมีกำรพัฒนำสินค้ ำทดแทนถุงยำงอนำมัย สินค้ ำทดแทนนี ้อำจจะส่งผลให้ ควำม
ต้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยลดลง และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริ ษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริ ษัทฯ ยังไม่เคยได้ รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค หรื อกำรผลิต
สินค้ ำทดแทนอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึง่ ในปั จจุบนั กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยยังเป็ นวิธีลดโอกำสกำรติดโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ที่ดีที่สดุ
วิธีหนึง่ รวมทังเป็
้ นวิธีกำรคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภำพในรำคำที่ผ้ บู ริ โภคสำมำรถเข้ ำถึงได้
3.1.17 ความเสี่ยงจากการพัฒนายารักษาหรือวัคซีนรักษาเชือ้ ไวรัสเอชไอวี (HIV)
ในอนำคตหำกมีกำรพัฒนำยำรักษำหรื อวัคซีนรักษำเชื ้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ให้ หำยขำดได้ สำเร็ จ กำรค้ นพบดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบควำมต้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัย และอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน
บริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั กำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยยังเป็ นวิธีกำรป้องกัน กำรติดเชื ้อไวรัสเอชไอวีที่ดีที่สดุ วิธีหนึ่ง และยัง
ช่วยป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภำพในรำคำที่ผ้ บู ริ โภคสำมำรถเข้ ำถึงได้
3.1.18 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ ประกันภัยของบริ ษัทฯ อาจไม่ ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของ
บริษัทฯ ได้ ทงั ้ หมด
แม้ ว่ ำ บริ ษั ท ฯ จะมี น โยบำยท ำประกัน ภัย ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ลดควำมเสี่ ย งอัน
เนื่องมำจำกควำมสูญเสีย และ/หรื อควำมเสียหำยของสินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงมีควำมเสีย่ งจำกกำร
ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมควำมสูญเสีย และ/หรื อควำมเสียหำยสืบเนื่องทังหมด
้
เช่น ควำมเสียหำยซึ่งเกิดขึ ้นจำก
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สงครำมและภัยก่อกำรร้ ำย หรื อในกรณีที่มลู ค่ำควำมเสียหำยมำกกว่ำจำนวนเงินประกันภัย และบริ ษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำก
กำรที่บริ ษัทประกันภัยไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่
สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้ ในรำคำที่เหมำะสมหำกรำคำของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ ้น หรื อบริ ษัทฯ อำจจะไม่สำมำรถต่อกรมธรรม์ได้
เลย ซึง่ ทังหมดอำจส่
้
งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1.19 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่ เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ
ธุรกิจกำรผลิต และจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลตำมหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องที่สำคัญ ได้ แก่ พระรำชบัญญัติเครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครื่ องมือแพทย์”) พระรำชบัญญัติยำ
พ.ศ. 2510 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยำ”) รวมทังประกำศและกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงสำธำรณสุข หลักเกณฑ์
ทำงกฎหมำยดังกล่ำวกำหนดข้ อจำกัดเกี่ยวกับ ฉลำก กำรโฆษณำ และกำรทำกำรตลำดถุงยำงอนำมัย เช่น กำรแสดงฉลำกบน
ภำชนะบรรจุถงุ ยำงอนำมัย ดังนัน้ หำกกฎหมำยหรื อระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง หรื อกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรปฎิบตั ิ
ตำมใบอนุญำตต่ำงๆ มีกำรเปลีย่ นแปลงที่เข้ มงวดขึ ้น อำจส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยมำกขึ ้นในกำรปรับเปลีย่ นกำรดำเนินงำน
และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ได้ ทำกำรศึกษำ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้น ควบคูไ่ ปกับกำรศึกษำภำวะตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ
3.1.20 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ีได้ รับจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
("บีโอไอ")
บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ("บีโอไอ") โดยให้ สิทธิ
ประโยชน์ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะ (โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ หัวข้อ
2.3 สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากร)
ในอนำคตบริ ษั ท ฯ อำจไม่ ส ำมำรถปฏิ บัติ ต ำมข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขทุก ข้ อ ภำยใต้ ก ำรอนุมัติ จ ำกบี โ อไอได้
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขภำยใต้ กำรอนุมตั ิจำกบีโอไออำจทำให้ บริ ษัทฯ เสียสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกบีโอไอ ทังนี
้ ้กำรสูญเสียสิทธิ ประโยชน์ดงั กล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ ผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหำในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขภำยใต้ กำรอนุมตั ิ
จำกบีโอไอแต่อย่ำงใด

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ ำที่ 10

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

3.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

3.2.1

สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรั ฐบาลในตลาดที่สาคัญบางแห่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ
ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสาคัญ

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ มำจำกต่ำงประเทศ คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 90.3 ร้ อยละ 92.6 และร้ อย
ละ 92.7 ของรำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำรวมของบริ ษัทฯ ตำมลำดับ ดังนัน้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำร
เติบโตของธุรกิจของบริ ษัทฯ อำจได้ รับผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และกฎหมำยในแต่
ละประเทศที่บริ ษัทฯ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯควำมเสีย่ งในกำรดำเนินธุรกิจในประเทศดังกล่ำว ที่อำจมีผลกระทบอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
สภำพควำมไม่มนั่ คงทำงกำรเมืองซึ่งยังไม่มีข้อยุติ สงครำม กำรก่อควำมไม่สงบ และกำรเป็ นปรปั กษ์ ในบำง
ประเทศและภูมิภำคในอนำคต
‐ ระบบกฎหมำยที่ยงั ไม่ได้ รับกำรพัฒนำ
‐ ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจในตลำดต่ำงประเทศ
‐ ผลกระทบของภำวะเงินเฟ้ อ
‐ ภัยธรรมชำติ
‐ กำรไม่สำมำรถเข้ ำถึงทรัพยำกรบุคคลในประเทศดังกล่ำว
‐ กำรดำเนินกำรทำงรำชกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและข้ อบังคับทัว่ ไป กำรควบคุมอัตรำแลกเปลี่ยน
และควำมยุง่ ยำกในกำรบังคับสิทธิตำมสัญญำ เป็ นต้ น
‐ ข้ อจำกัดในกำรลงทุนในบำงประเทศ และ
‐ กำรเปลี่ย นแปลงนโยบำยกำรค้ ำ ทั่ว โลก เช่ น กำรคว่ำ บำตร และกำรสัง่ ห้ ำ มค้ ำ ขำยที่ก ำหนดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ และประเทศอื่นๆ เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ติดตำมแนวโน้ ม/กำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม และนโยบำยของรัฐบำล
ในตลำดที่ ส ำคัญ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อมส ำหรั บ กำรปรั บ เปลี่ ย นกำรด ำเนิ น งำนให้ ส อดคล้ อ งกับ กำร
เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ ้น ตลอดจนบริ ษัทฯ ได้ มีนโยบำยที่จะเพิ่มฐำนลูกค้ ำในประเทศใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ มีฐำนลูกค้ ำในกว่ำ 100 ประเทศทัว่ โลก
‐

3.2.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในต่ำงประเทศจำนวน 950.9
ล้ ำนบำท 1,095.4 ล้ ำนบำท และ 1,207.1 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 90.3 ร้ อยละ 92.6 และร้ อยละ 92.7 ของรำยได้ จำกกำรขำย
สินค้ ำรวม ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ถุงยำงอนำมัยที่บริ ษัทฯ ส่งออกส่วนใหญ่ จะขำยเป็ นเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐ ในขณะที่วตั ถุดิบเกือบ
ทังหมดเป็
้
นกำรจัดซื ้อจำกในประเทศเป็ นเงินสกุลบำท ดังนัน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้ มแข็งค่ำขึ ้น รำยได้ จำกกำรส่งออกเมื่อแปลง
ค่ำเป็ นเงิ นบำทจะลดลง ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิ นของบริ ษัทฯ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
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อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ บริ ษัทฯ จึง
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ ชิด และวิเครำะห์แนวโน้ มกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำง
ต่อเนื่อง ในกรณีที่บริ ษัทฯ คำดว่ำเงินบำทมีแนวโน้ มที่จะแข็งค่ำขึ ้นอย่ำงรวดเร็ วเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลำร์ สหรัฐ บริ ษัทฯ
อำจพิ จ ำรณำป้ องกัน ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ย นด้ วยกำรเข้ ำท ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์ ด้ำนอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Derivative Contracts) ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ จัดตัง้ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อทำหน้ ำที่
กลัน่ กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งในด้ ำนต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่ งด้ ำนอัตรำแลกเปลีย่ น เพื่อป้องกันควำม
เสีย่ งด้ ำนต่ำงๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3.2.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินคงค้ ำงแบ่งตำมสกุลเงินกู้ยมื ได้ แก่ เงินกู้สกุลเงิน
บำทจำนวน 50.3 ล้ ำนบำท และเงินกู้สกุลเงินดอลลำร์ จำนวน 990,000 ดอลลำร์ ซึ่งเงินกู้ดงั กล่ำวมีกำรคิดอัตรำดอกเบี ้ยแบบ
ลอยตัว ดังนัน้ หำกอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
บริ ษัทฯ อำจส่งผลกระทบ อย่ำงมีนยั สำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผำ่ นมำบริ ษัทฯ มีกำรวำงแผนกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินและติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำ
ดอกเบี ้ยอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ ภำยหลังกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทฯ จะสำมำรถเข้ ำถึงช่องทำงระดม
ทุนที่หลำกหลำยได้ มำกขึ ้น
3.3

ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ

3.3.1

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

บริ ษัทฯ มีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้ ก่อนที่จะรับทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เข้ ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้
ยื่นคำขออนุญำตนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ แล้ วเมื่อวันที่ [●] ซึ่งบริ ษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นของบริ ษัทฯ ได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบือ้ งต้ นแล้ วพบว่ำ บริ ษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง กำรรับหุ้น
สำมัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 22 มกรำคม 2554 (และที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ
ยังคงมีควำมไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสีย่ ง
เกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ไ ด้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นสำมัญได้
ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.3.2

ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อาจผันผวน ซึ่งก่ อให้ เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผู้ลงทุนที่ซอื ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้

รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้อำจขึ ้นลงอย่ำงผันผวนทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลำย
ประกำรที่บริ ษัทฯ อำจไม่สำมำรถควบคุมได้ ซงึ่ ได้ แก่
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)
‐

นักวิเครำะห์เปลี่ยนแปลงประมำณกำรผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และคำแนะนำให้ ซื ้อหรื อขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัทฯ

‐

ภำวะเศรษฐกิจ ตลำดทุน และกำรเมืองทังในและต่
้
ำงประเทศ

‐

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประกอบกำรทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่แท้ จริ งกับผลประกอบกำรทำงกำร
เงินและผลกำรดำเนินงำนที่ผ้ ลู งทุนและนักวิเครำะห์คำดหวัง

‐

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ

‐

กำรขำยหรื อจะขำยหุ้นเป็ นจำนวนมำกของผู้ถือหุ้นปั จจุบนั

‐

กำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรม สภำพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรื อบรรยำกำศในตลำด
หุ้นหรื อเหตุกำรณ์หรื อปั จจัยอื่นๆ

‐

กำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

‐

กำรประกำศข้ อมูลของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกับบริ ษัทฯ

‐

กำรเปลีย่ นแปลงกำรประเมินมูลค่ำตลำดและรำคำหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ซงึ่ ดำเนินธุรกิจ
คล้ ำยคลึงกับบริ ษัทฯ

‐

ควำมผันผวนของรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯ

‐

ควำมเสีย่ งอื่นๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ

ปั จจัยต่ำงๆ ข้ ำงต้ นรวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ อำจส่งผลให้ รำคำตลำดและควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ มีควำมผัน
ผวนสูง ซึ่งอำจจำกัดหรื อขัดขวำงมิให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ ในรำคำที่เหมำะสม และอำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อสภำพคล่องของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
3.3.3

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ขายหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้
และการมีห้ ุนของบริษัทฯ จานวนมากเพื่อการขายอาจมีผลทาให้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง

บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริ มสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดไว้ ว่ำหุ้นของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนรวมร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อ
ประชำชน ซึง่ รวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่ำร้ อยละ 5 หรื อหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมรำยอื่น ๆ ในกรณีที่
จ ำนวนหุ้น ที่ ถือโดยผู้บริ ห ำรและผู้ถือ หุ้นที่ ถือ หุ้น เกิ น กว่ำร้ อยละ 5 มี จ ำนวนน้ อ ยกว่ำร้ อยละ 55 จะถูก ห้ ำมมิ ให้ ขำยเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกครบหกเดือนนับจำก
วันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวอำจขำยหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนไม่เกิน
ร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำมขำย โดยหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยส่วนที่เหลือจำนวนร้ อยละ 75 จะสำมำรถทำกำรขำย
ได้ เ มื่ อ ครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับ แต่วัน ที่ห้ ุนของบริ ษัทฯ เริ่ ม ท ำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลัก ทรั พย์ ฯ ดัง นัน้ เมื่ อ กำหนด
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ระยะเวลำห้ ำมขำยหุ้นสิ ้นสุดลง ผู้ลงทุนอำจได้ รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรที่รำคำตลำดของหุ้นลดลงเนื่องจำกมีกำรขำยหุ้น
ซึง่ ก่อนหน้ ำนี ้อยูภ่ ำยใต้ ข้อจำกัดกำรห้ ำมขำยหุ้น
กำรขำยหุ้นจำนวนมำกหรื อกำรคำดกำรณ์วำ่ จะมีกำรขำยหุ้นในจำนวนมำก (ถ้ ำมี) อำจมีผลกระทบต่อรำคำซื ้อขำย
ของหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ ำมี) ของกำรขำยหุ้นในอนำคตหรื อปริ มำณหุ้นที่จะขำยใน
อนำคตว่ำจะมีผลกระทบต่อควำมเคลือ่ นไหวของรำคำตลำดของหุ้นของบริ ษัทฯ ได้
3.3.4

ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริ ษัทฯ ทังทำงตรง
้
ผ่ำนบริ ษัท เจริ ญ
อักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊ พ จำกัด และผ่ำน THK Investment Company Limited รวมกันในสัดส่วนประมำณร้ อยละ 75 ของหุ้นที่ออก
และจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
และครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ยงั คงดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และผู้บริ หำรของ
บริ ษัทฯ จึงทำให้ ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ในฐำนะผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริ หำรมีอำนำจในกำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษัทฯ
รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อ
กำรขอมติในเรื่ องที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ ต้อง
ได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์มีสว่ นได้ เสียในกำรออกเสียงลงคะแนน ดังนันผู
้ ้ ถือ
หุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม จำกโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ หำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดจะมีกำรกำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน ทำให้ บริ ษัทฯ มีควำมโปร่งใสในกำรบริ หำรจัดกำร และมีระบบที่ตรวจสอบได้
ทัง้ นี ้ ในปั จจุบันบริ ษัทฯ มี กรรมกำรอิสระทัง้ หมด 3 ท่ำน ซึ่ง กรรมกำรอิสระทุกท่ำนดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อเป็ นกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีแนวปฎิบตั ิเกี่ยวกับกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน หรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม รวมทังบุ
้ คคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยบุคคลดังกล่ำวจะไม่มีอำนำจอนุมตั ิ และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรอนุมตั ิทำรำยกำรนันๆ
้
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