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3. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยาง
รอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้ และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ อางอิงจาก
ขอมูลปจจุบันและการคาดการณอนาคตเทาที่สามารถระบุได ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ
ตอมูลคาหุนของบริษัทได และในอนาคตอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ รายได และผลการดําเนินงานของบริษัทได
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคต เชน คําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา ” “คาดหมายวา”
“มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” หรือขอความอื่นในทํานองเดียวกัน เปนคําหรือขอความที่บงชี้ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งมีความไมแนนอน และผลที่จะเกิดขึ้นอาจแตกตางจากการคาดการณก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
การเมือง นโยบายของรัฐ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
สําหรับปจจัยความเสี่ยงของบริษทั ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนยั สําคัญ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
3.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑกาวที่ ใชใ นอุ ตสาหกรรมเป นส วนประกอบสํา คัญของผลิต ภัณ ฑอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่ ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา และอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมเหลานี้เปนตลาดที่มีขนาดใหญตามขนาด
อุต สาหกรรม จึ ง หลี ก เลี่ ย งไมไ ด ที่จ ะมีคู แ ขง ทั้ งรายใหญแ ละรายย อ ยอยู ในตลาดนี้ คู แข ง ดัง กลา วมีทั้ ง ผูผ ลิ ตกาว
ภายในประเทศและจากตางประเทศ จํานวนคูแขงที่มีอยูอาจนํามาซึ่งผลกระทบตอความไมแนนอนของสัดสวนตลาดที่บริษัท
ครอบครองอยู อีกทั้งยังอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทถูกแยงสัดสวนตลาดในการผลิตและ
จัดจําหนายกาวใหกับคูแขง ทั้งหมดนี้จึงเปนสาเหตุที่บริษัทตองคํานึงถึงความเสี่ยงจากสภาวะการแขงขันที่สูงในธุรกิจกาวที่
ใชในอุตสาหกรรม ปจจุบันบริษัทมีอัตราสวนการผลิตและจัดจําหนายภายในประเทศประมาณรอยละ 80.00 และสงออก
ตางประเทศประมาณรอยละ 20.00 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม จากประสบการณการทํางานในธุรกิจกาวที่ใชในอุตสาหกรรมกวา 30 ป ของบริษัท การที่บริษัทมี
พันธมิตรทางการคาที่ยาวนาน มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวใหตรงตาม
ความตองการของลูกคา สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นไดจากผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภายในตลาดเอเชีย แอฟริกา
ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ อาจกลาวไดวา ถึงแมตลาดกาวจะมีคูแขงทั้งรายใหญและรายยอยจํานวนหนึ่งก็
ตาม แตคูแขงที่มีศักยภาพเทียบเทาบริษัทในประเทศยังมีจํานวนนอยราย ทําใหบริษัทยังคงไดรับความไววางใจใหเปนผูผลิต
และจัดจําหนายกาวที่ใชในอุตสาหกรรมใหแกกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศไทยและตางประเทศ สําหรับการ
แขงขันภายในประเทศ บริษัทมีความมั่นใจในการขยายฐานลูกคาและกําลังการผลิตใหตอบสนองการเติบโตของบริษัทควบคู
ไปกับคุณภาพ สวนการจําหนายไปยังตางประเทศบริษัทมีเปาหมายเพิ่มสัดสวนการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศใหมาก
ขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายทั้งในและตางประเทศ
เชน ฮองกง กัวเตมาลา บังกลาเทศ เปนตน นอกจากนี้ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตรายแรกและรายเดียวที่สามารถผลิตกาว
Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ไดในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑกาว Polyurethane Reactive Hot Melt
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(HMPUR) เปนกาวประเภทคงรูป (Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง อีกทั้งบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวใหตรงตามความตองการของลูกคา
3.1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตกาวที่ใชในอุตสาหกรรม ซึ่งตองใชวัตถุดิบ Resin และ Polychloroprene เปนวัตถุดิบ
สํ า คั ญ ในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล า วเป น ผลผลิ ต จากการกลั่ น น้ํ า มั นดิ บสํ า หรั บ การผลิ ต ในป 2558 คิ ดเป น ต นทุ น กว า
รอยละ 60 – รอยละ 70 ของต นทุนวัตถุดิบรวม ซึ่งราคาวัตถุดิ บดังกล าวจะผันแปรไปตามอุปสงคและอุปทานของราคา
น้ํามันดิบโลก ซึ่งมีความผันผวนของราคาอยางมีนัยสําคัญ สําหรับปจจุบันแมวาราคาจะมีความผันผวน แตอัตราเฉลี่ยตามการ
คาดการณที่ 50 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน จึงไมสงผลกระทบตอการบริหารจัดการตนทุน และการดํารงรักษาอัตรากําไรขั้นตน
ของบริษัทฯ
USD/Barrel

ที่มา: Nasdaq (2559)

น้ํามันดิบเปนสินคาอุปโภคพื้นฐานที่มีความจําเปนในการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากภาพรวมของราคาน้ํามับดิบ
โลกเมื่อ 5 ปที่ผานมา ราคาน้ํามันดิบมีการผันผวนในชวงป 2554-2557 ซึ่งมีราคาสูงสุดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2555 ที่ราคา
โดยประมาณ 120 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน และมีการปรับตัวลงอยางตอเนื่องในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2557 จนถึงราคาที่
ต่ําสุดในป 2559 ที่ราคาโดยประมาณ 27 ดอลลารสหรัฐ ตอบาหเรน ซึ่งเปนผลดีตอบริษัทฯ ที่ใชวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมในการผลิต ซึ่งจะสงผลใหตนทุนวัตถุดิบลดลง และสงผลตอการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตน
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบ สงผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
บริษัทฯ มีการติดตามขอมูลขาวสารและแนวโนมราคาของวัตถุดิบหลักอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถวางแผนบริหารจัดการการ
สั่งซื้อวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการสตอกวัตถุดิบคงเหลือใหสอดคลองกับปริมาณ
ความตองการวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดอยางเพียงพอและทันเวลาตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถควบคุม
ระดับสัดสวนของตนทุนขายไมใหมีความผันผวนจนสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในอดีต
ที่ผานมา บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานจากปญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบแตอยางใด
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนากาวที่ใชใน
อุตสาหกรรม
บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยที่ประกอบดวยนักวิทยาศาสตร ที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการคิดคนและวิจัยกาว ซึ่ง
เปนสาขาวิชาชีพที่มีจํานวนแรงงานนอยและอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานได บริษัทจึงตระหนักถึงแนวทางการจูงใจให
นักวิ ทยาศาสตร ทํางานกั บบริษั ท โดยใหความสําคัญดานสวัสดิการที่เหมาะสมและจูงใจให กับพนั กงาน รวมไปถึงการ
เจริญเติบโตของบริษัททําใหพนักงานเห็นถึงความมั่นคง และเชื่อมั่นในบริษัท เปนผลใหอัตราการลาออกของพนักงานของ
บริษัทอยูในระดับต่ํา สวนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยนั้น บริษัทประเมินวาความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับต่ํา และ
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทําคลังความรูที่นักวิทยาศาสตรคิดคนไดไว
เพื่อลดความเสี่ยงดานการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่งอยางไรก็ตาม บริษัทมั่นใจวาจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองใหขึ้นมาเปน
ผูนําในระดับอาเซียนดานผูผลิตและจําหนายกาวที่ใชในอุตสาหกรรม ยอมสงผลใหบริษัทไดรับความสนใจจากวิทยาศาสตรที่มี
ความรูและมีประสบการณสูงมารวมงานกับบริษัทในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษัทมั่นใจวาจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองใหขึ้นมาเปนผูนําในระดับอาเซียนดานผูผลิตและ
จําหนายกาวที่ใชในอุตสาหกรรม ยอมสงผลใหบริษัทไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตรที่มีความรูและมีประสบการณสูงมา
รวมงานกับบริษัทในอนาคต
3.1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิง่ แวดลอมขององคกรตางๆ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนของสวนกลางและสวนทองถิ่น เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เปนตน ซึ่งกฎระเบียบดังกลาวครอบคลุมถึง
เรื่องมลพิษ การปองกันสุขภาพและสิ่งแวดลอม การปลอยมลพิษทางอากาศ การปลอยน้ําเสีย สุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การกอใหเกิด การจัดการ การดูแล การเยียวยา การใช การจัดเก็บ การปลอย และการเผชิญสสารและขยะที่เปน
อันตราย ซึ่งขอกําหนดดังกลาวมีความซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงบอย และมีแนวโนมที่จะเขมงวดขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดังกลาว อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทได หากบริษัทไมสามารถดําเนินการไดตามกฎระเบียบดังกลาว
อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทมีขั้นตอนตางๆ ที่ทําใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม จึงเปนผลใหตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหากับประชาชนที่อยูใกลเคียงและมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดานการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
ตามกฎระเบียบของภาครัฐ
3.1.5 ความเสี่ยงจากการไมไดรับอนุญาต ไมสามารถตออายุ หรือรักษาใบอนุญาตหรือการอนุมัติใดๆ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ทดํ าเนิ น กิ จการภายใต การกํ ากั บดู แลของหน วยงานรั ฐ ที่ มี หน าที่ เ กี่ ย วกั บใบอนุ ญาตต างๆ เช น กรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงกลาโหม เปนตน หนวยราชการดังกลาวมีอํานาจกํากับดูแลการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและใหเป นไปตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม เช น ใบอนุญาตมีซึ่ งยุทธภัณฑ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว เปนตน บริษัทจึงตองมีใบอนุญาตและไดรับการอนุมัติตาง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากการตออายุ/ขอใบอนุญาตและการอนุมัติตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทได
ดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวของ ของทุกหนวยราชการที่เกี่ยวของอยูเสมอ
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3.1.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ทีเ่ ปนกลุมลูกคาของบริษทั
บริษัทจัดจําหนายสินคาไปยังประเทศตางๆ ผลิตภัณฑของบริษัทถูกนําไปใชในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวจะเติบโตตาม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแตละประเทศ ดังนั้นหากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ที่เปนลูกคาของบริษัทเกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะกระทบตอความสามารถในการซื้อหรือความตองการบริโภค ซึ่งอาจทําใหสงผล
กระทบตอยอดขายของบริษัทได อยางไรก็ตามการที่บริษัทมีฐานลูกคากระจายอยูมากกวา 27 ประเทศ ลูกคารวมกวา 100
ราย จึงทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ที่เปนลูกคาของบริษัทได
3.1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเมือง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมาย ในประเทศตางๆ ที่เปนกลุม
ลูกคาของบริษัท
มีการตรวจสอบและมีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกีดกันทางการคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน สหภาพ
ยุโรป มีกฎเกณฑขอหามการนําเขาสารเคมีในบางชนิดเขาประเทศ เชน หามนําสารเคมีจําพวก Solvent เนื่องจากเปนสารเคมี
ที่มีกลิ่นและอาจเปนมลพิษได จึงสงผลตอผลกระทบตอการสั่งผลิตภัณฑกาวไปจําหนาย และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ใน
ประเทศนั้นๆ อยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการแกไขขอจํากัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑทดแทน Solvent ดวยผลิตภัณฑกลุม
Hot Melt หรือ Water Based นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษา วิจัย จนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไมมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
เพื่อใหสามารถจัดจําหนายสินคาไปยังกลุมประเทศดังกลาวได
3.1.8 ความเสี่ยงจากการแขงขันจากสินคาทดแทน
ผลิตภัณฑหลักที่บริษัทผลิตและจัดจําหนายคือกาวที่ใชในอุตสาหกรรมที่ใชเปนวัสดุยึดติดผลิตภัณฑประเภทตางๆ
ซึ่งผลิตภัณฑอื่นที่สามารถนํามาใชงานเพื่อวัตถุประสงคและคุณสมบัติเดียวกันในตลาดมีอยูหลายประเภท เชน เทปกาว เทป
ผา สําหรับการติดกลองบรรจุภัณฑ หรือ ซิลิโคนที่สามารถประยุกตใชทดแทนกาวในการเชื่อมกระจก เปนตน ทําใหผูบริโภคมี
ทางเลือกจากสินคาทดแทนที่หลากหลาย หากผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑอื่นแทนผลิตภัณฑของบริษัท อาจจะสงผลตอผล
การดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองลงทุนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ซึ่งอาจสงผลใหผูผลิต
อาจตองหยุดการผลิตชั่วคราว ดังนั้นจึงเปนไปไดยากที่กลุมลูกคาของบริษัทจะเปลี่ยนไปใชสินคาทดแทนอื่น นอกจากนี้
ผลิตภัณฑของบริษัทจะถูกวิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะใหตรงตามความตองการของลูกคาที่ตองการยึดติดวัสดุ
ตางๆ เนื่องดวยวัสดุแตละชนิดมีลักษณะและการใชงานแตกตางกัน อีกทั้งผลิตภัณฑของบริษัทยังสามารถประยุกตใชไดใน
หลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑของบริษัทจึงไดรับความนิยมและหาสินคาทดแทนไดยาก
3.1.9 ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จาก
อันตรายจากการดําเนินงานและภัยธรรมชาติ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเพียงพอ
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกาวอุตสาหกรรม ซึ่งสารประกอบเปนวัตถุไวไฟจึงอาจกอใหเกิดอันตรายจาก
การดําเนินงาน บริษัทดําเนินการจัดทําประกันภัยประเภทตางๆ อันไดแก ประกันอัคคีภัยความเสี่ยงทรัพยสินของตัวอาคาร
ของบริษัท ประกันความเสียหายตอทรัพยสินของบริษัท ประกันความเสียหายตอ Boiler and Pressure Vessel ประกัน
ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช
สถานที่ประกอบการ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงสวนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมกาซปโตรเลียมเหลว ประกันของสูญ
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หายระหวางการขนสงและหากลูกคาไมชําระเงินปลายทาง ประกันความสูญเสียของเงิน และประกันความรับผิดสําหรับ
กรรมการและเจาหนาที่
บริษัทมิไดทําประกันภัยเพียงประกันภัยที่ไมมีบริษัทประกันภัยใดรับทําการประกันภัยดังกลาว ทั้งนี้บริษัทเชื่อวา
บริษัทไดทําประกันภัยประเภทที่สอดคลองกับการประกันภัยของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมและมีจํานวนเงินครอบคลุมความ
เสียหายในจํานวนที่บริษัทเชื่อวาเหมาะสมทางธุรกิจ
3.1.10 ความเสี่ยงการไมไดไปจดทะเบียนการเชาที่ดินและอาคารโรงงาน ซึ่งเปนทรัพยสินสําคัญในการ
ดําเนินงานธุรกิจของบริษัท
ที่ดิน โรงงาน และคลังสินคาที่บริษัทใชประกอบธุรกิจตั้งอยูที่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝงใต แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพเทพมหานคร 10160 ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนายณรงค สุวัฒนพิมพ (กรรมการและผูถือหุน
ใหญของบริษัท) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากนายณรงค สุวัฒนพิมพ กําหนดอายุสัญญาเชาระยะเวลา
15 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2573 คาเชาเดือนละ 241,000 บาท/เดือน ปรับคาเชาขึ้นรอย
ละ 5 ทุกๆ 5 ป
การที่บริษัทยังไมไดจดทะเบียนสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับผูใหเชา เปนผลใหสัญญาเชาที่ทําไวมีผลใช
บังคับตามกฎหมายไดเพียง 3 ป กลาวคือ หากผูใหเชาจําหนาย โอน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปยังบุคคลภายนอกหลังครบ
กําหนด 3 ป แลว บริษัทในฐานะผูเชาจะไมสามารถยกเอาอายุของสัญญาเชาที่มีกําหนด 15 ป ขึ้นเปนขอตอสูกับผูรับโอน
กรรมสิทธิท์ ี่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยางไรก็ตาม เห็นวา การที่ผูใหเชา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท (ถือหุนอยู
รอยละ 42.25 ของทุนชําระแลวกอน IPO) จะนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปขายใหกับบุคคลภายนอกคงจะเปนไปไดยาก
เพราะหากทําไปแลวก็จะสงผลกระทบกับบริษัท ซึ่งก็จะสงผลกระทบมายังผูใหเชาและสมาชิกในครอบครัวซึ่งเปนผูถอื หุน ราย
ใหญถึงรอยละ 94 ของทุนชําระแลวกอน IPO อีกทั้งที่ดินยังติดสัญญาจํานองกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทก็ยังมี
ขอกําหนดในสัญญาเชาไวดวยวา หากผูใหเชาจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่เชากัน ผูใหเชาจะตองเสนอขายผูเชา(บริษัท)
เปนรายแรกตามราคาตลาดโดยแจงลวงหนาอยางนอย 6 เดือน ซึ่งทําใหบริษัทมีเวลาพอที่จะเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ได หรือในกรณีที่ผูใหเชาทําผิดสัญญา โดยไมแจงใหผูเชา(บริษัท) เพื่อใชสิทธิซื้อกอนตามที่กลาว ก็จะถือวาผูใหเชาปฏิบัติผิด
สัญญา ซึ่งทําใหบริษัทสามารถเรียกคาเสียหายจากผูใหเชาได จึงทําใหความเสี่ยงในเรื่องนี้ลดลงและตามเหตุผลที่กลาว
สําหรับในเรื่องการจดทะเบียนการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกับผูเชา(บริษัท)นั้น บริษัทแจงวาอยูระหวางการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากเจาหนี้สถาบันการเงินที่รับจํานองที่และและสิ่งปลูกสรางที่เชา เพื่อเปนการประกันหนี้ของ
บริษัทอยู หากไดรับแจงการใหความยินยอมเมื่อใด บริษัทกับผูใหเชาก็จะไปดําเนินการจดทะเบียนการเชาโดยเร็ว
ลาสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดรับอีเมลลจากธนาคารแจงวาจะนัดดําเนินการในวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ตามความประสงคของบริษัท
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3.2 ความเสี่ยงดานการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาวัตถุดิบซึ่งเปนสวนประกอบที่ใชในการผลิตประมาณรอยละ 60 ถึง 70 ที่ใชในการ
ผลิตกาว จากตางประเทศ และสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ กวา 27 ประเทศ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงดานความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากการตองชําระคาวัตถุดิบเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ไดแก เงินดอลลาร
สหรั ฐ เงิ น ยู โร เงิ น เยน เป น ต น ในป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดื อ นแรกของป 2559 บริ ษั ท มี ย อดซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จาก
ตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.08 รอยละ 26.55 รอยละ 20.77 และรอยละ 30.14 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท
ตามลําดับ ซึ่งหากเกิดเหตุการณทางเศรษฐกิจที่ทําใหคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลงเมื่อเทียบกับคาเงินตราตางประเทศที่
กลาวมาขางตน โดยเฉพาะเงินดอลลารสหรัฐ เงินยูโร ซึ่งเปนเงินตางประเทศสกุลหลักที่เปนรายรับของบริษัทและใชชําระคา
สินคาใหแกบริษัทผูจําหนายวัตถุดิบใหแกบริษัท ก็อาจสงผลกระทบทางลบตอผลประกอบการของบริษัทได จากขอมูลป
2556 – ป 2558 บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ในป 2556 กําไรเปนจํานวน 0.62 ลานบาท หรือคิดเปนกําไร
สัดสวนรอยละ 0.09 ของรายไดรวม ในป 2557 กําไรเปนจํานวน 1.68 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสัดสวนรอยละ 0.24 ของ
รายไดรวม ในป 2558 กําไรเปนจํานวน 0.16 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสัดสวนรอยละ 0.03 ของรายไดรวม
กราฟแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาท ในป 2553 – ป 2558 และงวด 3 เดือน
แรกของป 2559
หนวย: บาท ตอ 1 เงินตรา
ตางประเทศ

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวยการทําสัญญาซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน แตก็ไมไดปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนจากการซื้อสินคาทุกสกุลเงิน อยางไรก็ตาม ในการนําเขาสินคาสวนใหญที่ใชเงินตราตางประเทศ
สกุลหลัก คือ ดอลลารสหรัฐ ยูโร และเยน หรือเงินตราตางประเทศที่มีความผันผวนมาก บริษัท ไดมีการปองกันความเสี่ยง
ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract)ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ
กับธนาคาร มูลคา 4,660,600 เหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได
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โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท มีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา กับธนาคาร คิดเปน 0.41 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือโดยประมาณ 14.66 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญชีเงินตราตางประเทศ เพื่อใหสามารถหาแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางเหมาะสมรวมถึงใหความสําคัญและติดตามสถานการณ
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบัน
การเงิน ดังนี้
จํานวนเงินที่ใชสัญญาซื้อขาย
จํานวนเงินบาทคงที่ มูลคายุติธรรม
เงินตราตางประเทศ
ระยะเวลาครบกําหนด
(หนวย:ลานบาท) (หนวย:ลานบาท)
(หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ)
0.41
14.66
14.47
เมษายน – กันยายน 2559
3.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ปจจุ บัน บริ ษัทมี การพึ่ง พิงแหลง เงิ นทุน ในการดําเนิน ธุรกิ จจากสถาบั นการเงินในประเทศแหงหนึ่ง ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 102.44 ลานบาท
สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการซื้อวัตถุดิบจากในและตางประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เทากับ 1.96 เทา และตลอดระยะเวลาที่ผานมา การ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากการกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลัก อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทอยูระหวาง
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งหากบริษัทสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และระดมทุน
จากประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ไดแลว ก็จะสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง
บริษัทนําเงินบางสวนที่ไดจากการระดมทุนจากประชาชนเปนครั้งแรกเปนเงินทุนหมุนเวียนทดแทนการใชวงเงินหมุนเวียน
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ก็จะสงผลใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทลดต่ําลง และทําใหบริษัทสามารถ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินใหลดนอยลงได
3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอความผันผวนของตนทุนทางการเงินของบริษัท โดยในป 2556 – ป 2558 และงวด 3 เดือนแรกของป 2559 บริษัทมี
ตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจาย) กับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้น 9.07 ลานบาท 8.33 ลานบาท 7.83 ลานบาท และ
1.37 ลานบาทตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จํานวน 102.44 ลานบาท โดยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปจจุบัน กลาวคือ
เปนอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate : MLR) และอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate : MOR)
ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมเพิ่มสูงขึ้น ก็จะสงผลใหบริษัทมีภาระ
ดอกเบี้ยจายมากขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตาม สถานการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันยังมีความผันผวนนอย จึงทําให
ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับคอนขางตํ่า โดยผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลไทย(อายุ 10 ป) อยู
ที่รอยละ 2.02 (ที่มา : สมาคมตราสานหนี้ไทย ขอมูล ณ 30 มิถุนายน 2559) ดังนั้น ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับบริษัทจึงอยูในระดับคอนขางตํ่า
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3.3

ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
3.3.1 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุน ใหญมีอทิ ธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน

บริษัทมีกลุมครอบครัว “สุวัฒนพิมพ” เปนกลุมผูถือหุนใหญ ซึ่งถือหุนรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.00 ของทุน
ชําระแลว (กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน) หรือ คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.14 ของทุนชําระแลว (ภายหลัง
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน) จากสัดสวนการถือหุนดังกลาว จะทําใหผูถือหุนรายใหญโดยกลุมครอบครัว
สุวัฒนพิมพ มีอํานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทที่กําหนด ตองใหไดรับเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่จะมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึง
อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได บริษัทไดตระหนักถึงประเด็นความ
เสี่ยงดังกลาวจึงไดจัดโครงสรางการจัดการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน
บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 5 ทาน กรรมการบริษัทที่
ไมเปนผูบริหารจํานวน 7 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้ง คณะ จึง ถือ เป นการถว งดุ ลของกรรมการที่ เป นผู บริ หารอยา งเหมาะสม นอกจากนี้ บริษั ทไดแ ตง ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทานลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ เปนที่รูจัก
และมีประสบการณในการทํางานเปนเวลานาน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการ ผานกลไกของ
ระบบควบคุมภายในและเปนการถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไดวาจาง บริษัท สูความสําเร็จ
จํากัด เขาทําหนาที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระจากฝายจัดการและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทยั งคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด อีก
ทั้งบริษัทยังมีการกําหนดของเขตอํานาจหนาที่และกําหนดตารางอํานาจอนุมัติรายการสําหรับแตละขอบเขตหรือวงเงินที่
เหมาะสม ดังนั้น ดวยโครงสรางที่มีการตรวจสอบและถวงดุลดังกลาว บริษัทจึงมั่นใจวาผูถือหุนทุกทาน รวมถึงผูมีสวนไดสวน
เสียกับบริษัท จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3.3.2 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน
การดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการบริหารงานของผูบริหารหลัก ซึ่งรวมถึงนายเอก สุวัฒนพิมพ ซึ่งถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 25.89 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และเปนประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ความสําเร็จของบริษัทฯ สวน
หนึ่ง ขึ้นอยูกับความสามารถและการตัดสินใจของนายเอก สุวัฒนพิมพ ดังนั้น หากผูบริหารหลักโดยเฉพาะอยางยิ่ง นายเอก
สุวัฒนพิมพ ไมสามารถบริหารงานใหกับบริษัทฯ ตอไปได ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเดนและมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมที่
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู และตองรักษาผูบริหารที่มีประสบการณ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยางรวดเร็ว และบริษัทฯ
ไดพึ่งพาความเชี่ยวชาญของบุคคลดังกลาวในการรวมธุรกิจใหม ๆ หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรดังกลาวได บริษัทฯ
อาจไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนและหลอหลอมบุคลากรดังกลาวได ซึ่งอาจบั่นทอนความสามารถของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญในการพัฒนาและดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจ การที่บริษัทฯ ไมสามารถวาจางและรักษาจํานวนผูบริหารที่
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เพียงพอและบุคลากรที่มีความสามารถในดานตาง ๆ เชน ดานการเงิน การตลาด การขายและการปฏิบัติการ อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการชุดยอยตางๆ อาทิเชน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน และผูบริหารในสายงานหลักในการดําเนินธุรกิจ ที่กลั่นกรองการบริหารงานและลด
ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ในระดับผูบริหารทุก
ตําแหนง เพื่อชวยใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง โดยธุรกิจไมหยุดชะงัก
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3.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
3.4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาการรับหุน
สามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) บริษัทฯ ไดยื่นคําขอใหรับหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เมนท จํากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ใน
เบื้องตนแลว เห็นวาหุนของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพย
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุน
สามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลวหรือไมนอยกวารอยละ 20 ของ
ทุนชําระแลวหากทุนมากกวาหรือเทากับ 3,000 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ผู
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดรอง หากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมได
รับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ หรือหากบริษัทฯ ไมสามารถกระจายหุนตอประชาชน
ตามหลักเกณฑ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยดังกลาว
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