บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย และคุณสมบัติของบริษัทที่ยังไมเปนไปตามเกณฑรับ
หุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในเรื่องสวนของผูถือหุนและการกระจายการถือหุนของผูถือหุนรายยอย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และ
การไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่คาดการณไว หากบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุน (ขาดทุนเกินทุน) จํานวน (70)
ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่ต่ํากวาตามกฎเกณฑการรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยที่
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทผูยื่นคําขอตองมีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 300 ลานบาท อยางไรก็ตามเมื่อปรับปรุงดวย
ทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนครั้งแรกตอประชาชน (Initial Public Offering: IPO) จํานวนประมาณ 455 ลาน
บาท จะทํ า ให บ ริ ษั ท มี ส ว นของผู ถื อ หุ น เพี ย งพอที่ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ จ ะสามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการยื่น
ขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติ
เบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนการ
กระจายการถือหุนรายยอยและมูลคาทุนชําระแลว
1.2 ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินปนผล
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน 501 ลานบาท ซึ่งเปนผลขาดทุนที่
เกิดขึ้นในอดีตในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหบริษัทเริ่มมีผลขาดทุนตั้งแตป
2541 ตอเนื่องจนถึงป 2546 เปนผลใหบริษัทเริ่มมีผลขาดทุนสะสมตั้งแตป 2542 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ถึงแมวา
บริษัทไดเริ่มฟนตัวและมีกําไรสุทธิตอเนื่องมาตั้งแตผลการดําเนินงานป 2547 จนถึงงวดลาสุดในป 2550 กลาวคือ ในป
2547-2550 มีกําไรสุทธิจํานวน 18 ลานบาท 153 ลานบาท 148 ลานบาท และ 194 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการมีผล
ขาดทุนสะสมดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดตามกฎหมาย ประกอบกับบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ
PMF PCI และ PFP ก็มีผลขาดทุนสะสมเชนกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวน 540
ลานบาท 5 ลานบาท และ 143 ลานบาท ตามลําดับ การที่บริษัทยอยทั้ง 3 แหง มีผลขาดทุนสะสมจะทําใหบริษัทยอยทั้ง
3 แหงดังกลาวไมสามารถจายเงินปนผลใหกับบริษัทซึ่งเปนผูถือหุนได โดยบริษัทยอย 1 แหง คือ PMF มีแผนงานใน
อนาคตที่จะลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสมใหหมดไป ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2548 เปนตนมา สงผลใหผลขาดทุนสะสมเริ่มลดลงแลวก็ตาม แตปจจุบันก็ยังไมสามารถลดผลขาดทุน
สะสมใหหมดไปได
อยางไรก็ตาม นอกจากความสามารถในการทํากําไรในแตละป เพื่อลดผลขาดทุนสะสมใหหมดไป และ
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดแลว บริษัทยังมีแนวทางอื่นที่เหมาะสมและไมกระทบตอผูถือหุนมาใชเพื่อลด
ผลขาดทุนสะสมลงไปอีก โดยการนําสวนเกินมูลคาหุนที่จะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน IPO ในครั้งนี้ซึ่งจะมีจํานวน
ประมาณ 305 ลานบาท มาลดขาดทุนสะสมได
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1.3 ความเสี่ยงจากภาระหนี้สินที่สูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม 1,314 ลานบาท ในขณะที่มีสินทรัพยรวม 1,244
ลานบาท ภาระหนี้สินที่สูงดังกลาวเปนผลมาจากภาระหนี้ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง คือ PMF ซึ่งอยูระหวางการการ
ดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ภาระหนี้สินของบริษัทยอย ไดแก 1) PMF มีหนี้สิน
รวมจํานวน 873 ลานบาท หนี้สินสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามแผนฟนฟูกิจการซึ่งมีจํานวน
779 ลานบาท โดย PMF ตองชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการใหแกเจาหนี้กลุมตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ป
2558 2) PCI มีภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนจํานวน 81 ลานบาท ซึ่งตองทยอยชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายในป
2553 และ 3) PFP มีหนี้สินรวมจํานวน 11 ลานบาท โดยหนี้สินทั้งหมดเปนภาระหนี้สินหมุนเวียนที่ใชในกิจการ โดย
ไมมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินแตอยางใด
ในสวนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีหนี้สินรวมจํานวน 643 ลานบาท โดยเปนเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินจํานวน 42 ลานบาท ซึ่งตองทยอยชําระคืนเปนรายไตรมาสจนถึงป 2557 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทมีหนี้สินกับบริษัทยอย คือ PCI และ PMF รวมจํานวน 120 ลานบาท ซึ่งตองทยอยชําระคืนเปนรายไตรมาสจนถึง
ป 2559
ทั้งนี้ PCI และ PMF มีขอจํากัดในการดําเนินการบางประการตามสัญญากูยืมเงิน กลาวคือ หาก PCI ยังมีผล
ขาดทุนสะสม PCI จะไมสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได รวมทั้งหามดําเนินการใดๆ ไดแก ลงทุน จัดตั้งบริษัท
ยอยหรือใหเงินกูยืมใดๆ กูยืม และกอภาระผูกพันภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา (26 มีนาคม 2546)
เวนแต PCI สามารถดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหสูงกวาอัตรา 3:1 ตามงบการเงินประจําป สําหรับ PMF มี
ขอจํากัดในการกอหนี้ใหมท่ตี องไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจาหนี้ตลอดชวงระยะเวลาดําเนินการตามแผน
ฟนฟูกิจการ
นอกจากนี้ถึงแม PMF จะมีภาระหนี้สินที่สูง แตมีผลการดําเนินงานที่ดี โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการ
ชําระหนี้ของ PMF ที่ผานมา จะพบวา PMF มีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลามาโดยตลอด
ทําใหภาระหนี้สินของ PMF ลดลงมาอยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 เปนตนมา
นอกจากนี้ PMF มีภาระหนี้ที่ตองชําระตามตารางในป 2551-2554 เฉลี่ยประมาณปละ 59 ลานบาท และหนี้สินสวนที่
เหลือจะชําระทั้งหมดในป 2558 ซึ่งคาดวาจะสามารถจายชําระหนี้ไดตามตารางดังกลาว ทั้งนี้ PMF มีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานเปนจํานวน 60 ลานบาท ในป 2549 และจํานวน 80 ลานบาท ในป 2550
1.4 ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทยอย
ปจจุบัน PMF ซึ่งเปนบริษัทยอย อยูระหวางการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการ ตามที่ศาลลมละลายกลางได
มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 โดย PMF เปนผูบริหารแผนของตนเอง ซึ่งผูบริหารแผนมีหนาที่ สิทธิ
และอํานาจทั้งปวงตามที่กําหนดไวในแผนฟนฟูกิจการ บริษัทในฐานะผูถือหุนของ PMF ไมมีสิทธิในการบริหาร
จัดการกิจการใดๆ หรือออกเสียงในฐานะผูถือหุนจนกวา PMF จะออกจากแผนฟนฟูกิจการ เนื่องจาก PMF เปน
ผูบริหารแผนของตนเอง และคณะกรรมการของ PMF บางทานดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทดวย จึงทําให
กรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงานใน PMF ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานและ
การควบคุมดูแลใน PMF เปนไปอยางตอเนื่อง และเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการ
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ทั้งนี้แผนฟนฟูกิจการมีระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ศาลสั่งมีความเห็นชอบดวยแผนถึงที่สุด หรือมีระยะเวลา
จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 ซึ่งหากเมื่อครบกําหนดดังกลาวแลว การดําเนินการตามแผนยังไมสิ้นสุด ผูบริหารแผน
รวมกับคณะกรรมการเจาหนี้สามารถขอศาลเลื่อนกําหนดระยะเวลาออกไปไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป อยางไรก็
ตาม PMF มีความตั้งใจที่จะออกจากแผนฟนฟูกิจการภายในสิ้นป 2551 นี้
PMF มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการ ในการชําระหนี้รวมถึงขอจํากัดในการกอหนี้ โดย PMF
จะตองชําระหนี้ตามแผนฟนฟูใหแกเจาหนี้กลุมตางๆ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ป 2558 ดังนั้นหาก PMF ผิดนัด
ชําระหนี้ตามที่กําหนดในแผน จะถือวา PMF เปนผูทําผิดขอตกลงในแผน และถือวาหนี้คางชําระทั้งหมดที่ยังเหลืออยู
ตามขอตกลงในแผนถึงกําหนดชําระทันที และเจาหนี้แตละรายสามารถดําเนินการฟองบังคับชําระหนี้ที่ถึงกําหนด
ดังกลาวตอ PMF ได
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรของ PMF เปนผลิตภัณฑที่สรางรายไดใหแกบริษัทกวารอยละ
60 ของยอดขายรวมของบริษัทในป 2549 และรอยละ 53 ในป 2550 หาก PMF ผิดนัดชําระหนี้ตามที่กําหนดในแผน
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทได อยางไรก็ตามที่ผานมา PMF มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีกระแสเงิน
สดเพียงพอตอการชําระหนี้ไดตามกําหนดมาโดยตลอด รวมทั้งบริษัทอาจพิจารณานําเงินที่ไดรับบางสวนจากการเสนอ
ขายหุน IPO ในครั้งนี้ มาชําระคืนหนี้เงินกูยืมของ PMF ซึ่งจะชวยใหภาระหนี้ของ PMF ลดลง และคาดวา PMF จะไม
ประสบปญหาการผิดนัดชําระหนี้แตอยางใด อยางไรก็ตาม แผนฟนฟูกิจการไดใหเวลาในการดําเนินการแกไขเหตุที่ไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเปนระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ตามแผน หาก PMF ยังไม
สามารถดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วให เ สร็ จ สิ้ น ภายในกํ า หนดระยะเวลาข า งต น ต อ งแจ ง เหตุ ขั ด ข อ งให
คณะกรรมการเจาหนี้ทราบ พรอมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขเพื่อใหคณะกรรมการเจาหนี้พิจารณาตอไป
1.5 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหาร
ปจจุบันบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด (PFC) มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 100 โดย
เปนการถือหุนทางตรงรอยละ 85 และถือหุนทางออมผาน PPP (PFC ถือหุนรอยละ 100 ใน PPP) รอยละ 15 ของทุน
ชําระแลวของบริษัท ตลอดจนมีการสงตัวแทนดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการ ของบริษัท (รวม 2 ทาน
จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ทาน) ทําใหผูถือหุนใหญดังกลาวสามารถควบคุมนโยบายของบริษัท และการบริหารงาน
ตลอดจนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตองใชมติจากที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีการวาจาง PFC ใหดําเนินการดานการบริหารและงานสนับสนุนแกบริษัท
และบริษัทยอย โดยขอบเขตการใหบริการของ PFC ครอบคุลมงานดานตางๆ เชน งานดานบริหารและนโยบาย งาน
สนับสนุนดานบัญชีและการเงิน งานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน งานดานทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ เปน
ตน โดยบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC คิดเปนรอยละ 23 ของคาตอบแทนรวมที่บริษัทในกลุม
พรีเมียรจํานวน 23 บริษัท ตองจายใหแก PFC
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญจะไดนําหุนสามัญเดิมที่ถืออยูรอยละ 13 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบัน หรือคิดเปนรอยละ 10
ของทุนชําระแลวของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน มาเสนอขายตอประชาชนทั่วไปพรอมกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ
บริษัทในครั้งนี้
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ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนดังกลาว บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด จะถือหุนใน
บริษัททั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนที่ลดลงเหลือรอยละ 66.92 ของทุนชําระแลวของบริษัท ซึ่งยังคงเปนผูถือหุน
ที่มีเสียงขางมากที่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดให
ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน และการมอบอํานาจใหแกกรรมการ และผูบริหารอยางชัดเจน มีการกําหนดมาตรการการทํา
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจํากัดการออกเสียงของผูที่เกี่ยวของ และมีบุคคลภายนอกที่
เปนอิส ระเข ารวมในคณะกรรมการเปน จํานวนกึ่ง หนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมด เพื่อ ตรวจสอบ ถวงดุล การ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
1.6 ความเสี่ยงจากการใหบุคคลภายนอกบริหารจัดการทรัพยสินของบริษัท
เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้ในกลุมบริษัทพรีเมียร ทําใหบริษัทเขาถือหุนของบริษัท พรีเมียร เอ็นเตอร
ไพรซ จํากัด (มหาชน) (“PE”) ตั้งแตป 2548 ซึ่งปจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะทยอยจําหนายหุนดังกลาว และไดมอบ
อํานาจใหกรรมการของบริษัททานหนึ่ง หรือนางวไลรัตน ผองจิตต ซึ่งเปนผูบริหารที่รับผิดชอบในสายงานการเงิน
และการลงทุนของ PFC เปนผูดําเนินการจําหนายหุน PE ทั้งนี้กอนการทยอยจําหนายหุน บริษัทถือหุน PE จํานวน
178.13 ลานหุน คิดเปนรอยละ 22.27 ของทุนชําระแลวของ PE และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทถือหุน PE
จํานวน 145.76 ลานหุน คิดเปนรอยละ 18.22 ของทุนชําระแลวของ PE
การมอบอํา นาจดัง กล าวทํ า ใหบ ริ ษั ท อาจมีค วามเสี่ ยงจากการให บุ ค คลภายนอกซึ่งไม ใ ชกรรมการและ
พนักงานของบริษัท เปนผูบริหารจัดการทรัพยสินของบริษัท อยางไรก็ตาม เนื่องจาก PFC ดําเนินการดานบริหารและ
งานสนับสนุนใหแกบริษัท ตามสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจที่ทํากับบริษัท โดยผูรับมอบอํานาจเปนผูที่
มีความรู ความชํานาญดานหลักทรัพยและการลงทุน การตัดสินใจจําหนายหุนในแตละครั้งจะใชเกณฑราคาตลาด โดย
คํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมและผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
ที่ผานมาไดมีการรายงานความคืบหนา รวมทั้งผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายหุน PE ใหแกฝายจัดการของ
บริษัทรับทราบมาโดยตลอด และไมเคยมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการจําหนายหุนดังกลาว
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการจัดจําหนายสินคา
1.7.1 ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญาตัวแทนจําหนายสินคา
ในป 2549 - 2550 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสินคาคิดเปนรอยละ 57.54 และรอยละ 57.66 ของ
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งสัญญาตัวแทนจําหนายสินคาเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจดานจัดจําหนาย
สินคา โดยสัญญาของบริษัทมีอายุ 3-5 ป และมีการกําหนดเงื่อนไขในการตออายุสัญญาไวอยางชัดเจน ทั้งที่สามารถตอ
อายุสัญญาไดโดยอัตโนมัติคราวละ 1 ป หรือสามารถขอตออายุสัญญาไดภายใตการเจรจาเงื่อนไขและผลตอบแทน
ตามที่จะตกลงกัน ซึ่งทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมตออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบ
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กําหนดของสัญญา และทําใหบริษัทสูญเสียรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคานั้นๆ นอกจากนี้ในการตออายุ
สัญญา อาจมีโอกาสที่คูสัญญาจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือขอกําหนดของสัญญาที่ทําใหบริษัทเสียผลประโยชนหรือ
ไดรับผลตอบแทนที่ลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงดังกลาวลดลงจากการจัดจําหนายสินคาของบริษัทหรือสินคาที่ผลิตโดย
บริษัทในกลุม ซึ่งเปนสินคาสวนใหญที่บริษัทจัดจําหนาย ไดแก ปลาสวรรคทาโร และซอสคิงส คิทเชน ซึ่งผลิตโดย
บริษัทยอย คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด และบริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด ตามลําดับ ลูกอมคอริฟน-ซี ซึ่ง
บริษัทเปนเจาของตราสินคา สินคาประเภทขาวเกรียบกุง มันฝรั่งทอดกรอบ และถั่วลันเตาอบกรอบของบริษัท คาลบี้
ธนาวัธน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่บริษัทยอย คือ PCI รวมลงทุนในสัดสวนประมาณรอยละ 19 และถือเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับบริษัท
สําหรับสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายใหแกผูผลิตภายนอกนั้น ในป 2550 มีสัดสวนรายไดจากการจัด
จําหนายประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาจากผูผลิต
สินคาดังกลาว อาจสงผลกระทบตอรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายสินคาไดในระดับหนึ่ง
ในระยะที่ผานมา บริษัทและผูผลิตหรือเจาของสินคาที่เปนคูสัญญาไดมีการดําเนินธุร กิจรวมกันมาเปน
เวลานาน และบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอยางครบถวนมาโดยตลอด จึงทําใหบริษัท
ไดรับความไววางใจใหตออายุสัญญา รวมทั้งสามารถเจรจาตอรองเพื่อใหไดรับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมมาโดย
ตลอด
นอกจากนี้บริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหากเจาของสินคาซึ่งเปนผูผลิตสินคาจะเขามาทําการตลาดและจําหนาย
สินคาของตัวเองโดยไมผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวหากผูผลิตตองการจะทํา ก็จําเปนตองมีการ
ลงทุนเพิ่ม เพื่อสรางเครือขายการจัดจําหนายทั่วประเทศดวยตัวเอง โดยเฉพาะการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่ตอง
กระจายสินคาไปยังกลุมผูบริโภคทั่วประเทศ ตองอาศัยชองทางการจัดจําหนายและฐานลูกคาที่กวาง รวมทั้งบุคลากร
จํานวนมาก ซึ่งตองมีการลงทุนในมูลคาที่สูง และตองมีขนาดธุรกิจที่มากพอจึงจะคุมกับการลงทุน
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงสรางและรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตหรือเจาของสินคาอยางตอเนื่อง มีการติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอ มีความรวมมือในการ
พัฒนาและเพิ่มคุณภาพของสินคา ใหบริการกระจายสินคาผานชองทางการจําหนาย ดวยบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญและมีฐานลูกคาจํานวนมาก ซึ่งจะชวยเพิ่มความสําเร็จในการจําหนายสินคา รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นวา
สินคาที่บริษัทจัดจําหนายจะไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยเล็งถึงประโยชนรวมกันในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทํา
รายงานสรุปความเคลื่อนไหวและยอดขายของสินคาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหวของ
สินคา และนําไปใชในการวางแผนการตลาดไดทันตอความตองการของผูบริโภค อันจะเปนการชวยเพิ่มยอดขายสินคา
ไดในระยะยาว ซึ่งตลอดระยะเวลาการทําธุรกิจที่ผานมา บริษัทไดรับความไววางใจจากผูผลิตหรือเจาของสินคามาโดย
ตลอด และบริษัทยังไดหาโอกาสที่จะเพิ่มการใหบริการแกผูผลิตหรือเจาของสินคารายใหมเพื่อเพิ่มรายไดและกําไร
ใหแกบริษัทในอนาคตดวย
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1.7.2 ความเสี่ยงจากสินคาเกาหรือหมดอายุ
สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายกวารอยละ 90 เปนสินคาเพื่อการบริโภค เชน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผัก
ผลไมดอง ซึ่งคุณภาพของสินคาจะสัมพันธกับอายุของสินคา บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากสินคาหมดอายุลงกอนที่จะ
จําหนายสินคาใหแกลูกคา โดยในป 2550 บริษัทไดมีการตัดจําหนายสินคาที่มีอายุเกินกําหนดจํานวน 5.41 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.19 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจในความสดใหมของสินคา อยางไรก็
ตาม บริษัทมีการกําหนดนโยบายและระบบในการบริหาร ควบคุมการหมุนเวียนของสินคาที่วางจําหนายตามรานคา
ตางๆ ใหมีอายุ (shelf life) ไมเกิน 4 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นกวาวันหมดอายุที่ระบุบนสินคา รวมทั้งใหพนักงาน
ขายสินคาออกสํารวจสินคาตามรานคาตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวของสินคาและเปนการ
ควบคุมดูแลอายุของสินคาใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดดังกลาว ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพและภาพพจนของสินคาที่
บริษัทจัดจําหนาย ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาหรือการถูกรองเรียนจากผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาเกาหรือ
หมดอายุ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
1.7.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑของบริษัทยอยตองพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ไดแก ปลาทูนา กุง ปลาหมึก และเนื้อปลาบดแชแข็งซึ่งทํา
มาจากปลาไลกอ และปลาฤาษี เปนตน วัตถุดิบดังกลาวมาจากธรรมชาติที่มีปริมาณขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟาอากาศ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ เปนตน รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามปริมาณอุปสงคและอุปทานในตลาด
และหากมีเหตุการณเก็งกําไรของราคาวัตถุดิบ จะทําใหราคามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันมีผลตอตนทุนการผลิต
ของบริษัทยอย ซึ่งการบริหารตนทุนวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบลง
ได
วัตถุดิบดังกลาวบริษัทยอยจัดหาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยปลาทูนาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ
บริษัทยอย (PCI)1 จัดหาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 37 : 63 ในป 2549 และป
2550 ซึ่งปลาทูนาในประเทศจะสั่งซื้อจากแพปลาและพอคาคนกลางหลายรายในแถบจังหวัดชายฝงทะเลอาวไทยและ
ทะเลอันดามัน เชน ระยอง ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ปตตานี และสงขลา เปนตน
ปลาทูนาที่นําเขาสวนใหญเปนปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow Fin Tunas) โดยนําเขาจากประเทศในแถบเอเชีย
ไดแก ไตหวัน ญี่ปุน และอินเดีย โดยสวนใหญมาจากการจัดหาของลูกคารายใหญรายหนึ่ง คือ Nichimo ซึ่งเปนผูจัดหา
วัตถุดิบใหตามขอตกลงในสัญญาวาจางผลิต โดยในป 2549 - 2550 PCI มีมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาจาก Nichimo คิด
เปนรอยละ 63 และรอยละ 62 ของมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาทั้งหมดที่ใชในการผลิต ซึ่งปลาทูนาสวนที่สั่งซื้อจาก
Nichimo จะไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาปลา เนื่องจาก PCI สามารถขายสินคากลับไปใหแก Nichimo ใน
ราคาตนทุนบวกกําไร ดังนั้นความผันผวนของราคาปลาที่จะสงผลกระทบกับ PCI จะเปนสวนที่ PCI จัดหามาเอง
ประมาณรอยละ 37 - 38 ของมูลคาการสั่งซื้อปลาทูนาทั้งหมดที่ใชในการผลิต

1

ในป 2549 - 2550 รายไดจากการขายของ PCI คิดเปนรอยละ 39.08 และรอยละ 35.86 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย
ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาราคาปลาทูนาครีบเหลืองพบวามีการปรับตัวของราคาเพิ่มสูงขึ้นในชวงระยะเวลาที่ผานมา ซึ่ง
เปนผลสืบเนื่องจากจํานวนปลาทูนาที่จับไดทั่วโลกมีปริมาณลดลง โดยอาจเปนผลจากความตองการที่เพิ่มขึ้นหรือจาก
สภาวะโลกรอนทําใหน้ําในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ปลาทูนาจึงลงไปอยูบริเวณน้ําลึกมากขึ้น สงผลใหราคาปลาทูนาเพิ่ม
สูงขึ้นในชวงระยะเวลาที่ผานมา กลาวคือ ราคานําเขาปลาทูนาครีบเหลืองซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของ PCI มีราคานําเขา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 42,558 บาทตอตันในป 2544 เปน 55,222 บาทตอตันในป 2550 หรือในชวงป 2544 - 2550 ราคาปลา
ทูนาครีบเหลืองมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (Cumulative annual growth rate) รอยละ 3.79 ตอป
กราฟแสดงราคานําเขาปลาทูนาครีบเหลืองเฉลี่ยยอนหลังตั้งแตป 2544 - 2550
ราคาบาท / ตัน
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ป

ที่มา : ขอมูลสถิติการนําเขาของกรมศุลกากร พิกัดฮารโมไนซ 0303.420.009 โดยคํานวณจากปริมาณและมูลคาการ
นําเขาปลาทูนาครีบเหลืองในแตละป

สําหรับวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑอาหารของบริษัทยอย (PFP)2 ไดแก กุง ปลาหมึก เปนตน
จัดหาจากในประเทศทั้งหมด โดยการสั่งซื้อจากพอคาคนกลางหลายรายแถบอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่
ผานมา PFP มีมูลคาการสั่งซื้อเปนจํานวนไมมาก ทําใหไมคอยประสบปญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้
เนื้อปลาบดแชแข็ง (SURIMI) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตปลาเสน (ปลาสวรรคทาโร) ของบริษัทยอยอีกแหง
หนึ่ง (PMF)3 จะสั่งซื้อจากผูผลิตหลายรายในประเทศ โดยกระจายการสั่งซื้อไปตามแหลงวัตถุดิบในหลายจังหวัดแถบ
ชายฝงทะเลอาวไทย อันดามัน และชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ตรัง และปตตานี
เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการแขงขันและเปนการลดความเสี่ยงกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยราคาเนื้อปลาบดแชแข็ง
ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมามีราคาความผันผวน โดยในป 2547 - 2550 ราคาเนื้อปลาบดแชแข็งที่ PMF ซื้อมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย (Cumulative annual growth rate) รอยละ 4.70 ตอป

2

3

ในป 2549 - 2550 รายไดจากการขายของ PFP คิดเปนรอยละ 0.45 และรอยละ 0.36 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย
ตามลําดับ
ในป 2549 - 2550 รายไดจากการขายผลิตภัณฑของ PMF คิดเปนรอยละ 34.87 และรอยละ 33.06 ของรายไดรวมบริษัทและ
บริษัทยอย ตามลําดับ
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ในการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวบริษัทยอยจะติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาวะของวัตถุดิบตางๆอยางใกลชิด
ประกอบกับ ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุร กิจมาเป นเวลานาน ทําใหสามารถคาดการณแ ละ
ตัดสินใจไดอย างรวดเร็วในสถานการณตางๆ นอกจากนี้บริษัทยอยมีการวางแผนการผลิตและสํารองวัตถุดิบให
เพียงพอสําหรับการผลิตในปริมาณและราคาที่เหมาะสม หรืออาจสั่งซื้อจํานวนมากในกรณีที่ราคาปลาลดต่ําลงอยาง
มาก ประกอบกับบริษัทยอยมีความสัมพันธที่ดีกับผูจําหนายวัตถุดิบมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งที่ผานมาบริษัทยอยไมเคย
ประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจนกระทบตอการผลิตและตนทุนการผลิตอยางมีนัยสําคัญ
1.7.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทยอย (PCI) มีรายไดจากการสงออกรอยละ 39 และรอยละ 36 ของรายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ในป 2549 - 2550 ตามลําดับ โดยบริษัทยอย (PCI) มีการจําหนายในตางประเทศเปนหลัก ผลิตภัณฑปลาทูนาของ PCI
สงออกไปจําหนายในตางประเทศมีมูลคาคิดเปนรอยละ 97 ของรายไดรวมของ PCI ในป 2549 - 2550 (รายไดสวนที่
เหลือมาจากการจําหนายผลิตภัณฑซอส ซึ่งมีการจําหนายในประเทศเปนหลัก) ทําใหรายไดที่ไดรับสวนใหญเปนสกุล
เงินตราตางประเทศซึ่งมีเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก ดังนั้น PCI จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตรา
แลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากจะสงผลกระทบตอการกําหนดราคาขาย และหากคาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น
รายไดจากการสงออกของบริษัทยอยเมื่อแปลงคาเปนเงินบาทจะลดลง ซึ่งสงผลตอรายไดและกําไรได ถึงแมการแข็ง
คาของเงินบาทจะเปนผลดีตอตนทุนการผลิตบางสวนที่ลดลงจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
ทั้งนี้ ในป 2549 และป 2550 PCI มีตนทุนการนําเขาวัตถุดิบคิดเปนรอยละ 45 และรอยละ 47 ของตนทุนการ
ผลิตรวมของ PCI หรือคิดเปนรอยละ 29 และ 31 ของตนทุนการผลิตรวมของบริษัทและบริษัทยอย ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม PCI ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดมีการติดตามขาวสารที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
รวมทั้งไดพิจารณาทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอยางเหมาะสมในแตละชวงเวลา ซึ่งสามารถชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดในระดับหนึ่ง โดยในป 2549 และ
ป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 10.45 ลานบาท และ 9.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ
0.40 รอยละ 0.33 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย ตามลําดับ
1.7.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญและตลาดสงออกในประเทศญี่ปุน
ผลิตภัณฑปลาทูนาเกือบทั้งหมดของบริษัทยอย (PCI) จําหนายไปยังตางประเทศ ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ
36 - 39 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย โดยเกือบทั้งหมดเปนการสงออกไปยังประเทศญี่ปุน ดังนั้นบริษัทยอยอาจ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการคาของประเทศญี่ปนุ หรือผลกระทบในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําในประเทศดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทยอย ซึ่งที่ผานมาไมเคยประสบปญหาดังกลาว
อยางไรก็ตามคูคารายใหญในประเทศญี่ปุน คือ Nichimo (ในป 2550 PCI มียอดสงออกไปยัง Nichimo คิด
เปนรอยละ 19.13 ของรายไดรวมบริษัทและบริษัทยอย) ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญในประเทศญี่ปุนประกอบธุรกิจ
ครอบคลุมในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก อาหาร บรรจุภัณฑ ธุรกิจทางทะเล ประมง เครื่องจักร อุปกรณการเกษตร และ
ผลิตภัณฑชีวภาพ เปนตน มีการคาขายกับ PCI เปนระยะเวลานาน ทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาโอกาสที่จะสูญเสียลูกคาราย
ดังกลาวมีนอย โดย PCI และ Nichimo มีสัญญาวาจางผลิตระหวางกัน มีการซื้อ-ขายสินคาและวัตถุดิบระหวางกัน ซึ่ง
PCI จะเปนผูผลิตสินคาตามคําสั่งและภายใต brand name ที่ Nichimo กําหนด โดย Nichimo ไดลงทุนในเครื่องจักร
ใหแก PCI รวมทั้งเปนผูจัดหาวัตถุดิบตางๆ ไดแก ปลาทูนาและบรรจุภัณฑ นอกจากนี้ยังมีการรวมพัฒนาและคิดคน
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ผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มยอดขายใหแก PCI ทั้งนี้ Nichimo จะนําผลิตภัณฑปลาทูนาซึ่งผลิตจากสูตรที่คิดคนโดย PCI ไป
จําหนายตอใหกับลูกคารายใหญในประเทศญี่ปุน คือ รานเซเวน-อีเลฟเวน Lawson และ Kenko เปนตน
PCI มีความสัมพันธอันดีและทําการคากับ Nichimo มานานเปนระยะเวลากวา 10 ป อีกทั้งการดําเนินธุรกิจ
เปนในแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จากความไววางใจเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทขามชาติจากประเทศญี่ปุน และที่ผานมายอดการจําหนายสินคาใหแก Nichimo มีการเติบโต
อยางตอเนื่องมาโดยตลอด คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 21 และรอยละ 5 ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ
นอกจากนี้บริษัทยอยไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงตลาดสงออกไปยังประเทศญี่ปุน
ไดมีการติดตามภาวะเศรษฐกิจขอมูลทางการคา และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนําเขาตางๆ ของประเทศญี่ปุนอยาง
ใกลชิด ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบที่อาจมีขึ้นเพื่อเตรียมการปองกันหรือแกไขใหทันกับเหตุการณ รวมถึงมุงเนน
ดานคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและคุณภาพสูง ตลอดจนบริหารคุณภาพ
โดยรวมดวยระบบ Total Quality Management (TQM) ที่เนนคุณภาพของผลิตภัณฑ การบริหารงานในองคกรที่มี
คุณ ภาพเพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให กั บ ลู ก ค า โดยมี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพการผลิ ต ตั้ ง แต ก ารตรวจรั บ วั ต ถุ ดิ บ การ
ตรวจสอบระหวางผลิต และตรวจสอบสินคากอนสงเขาคลังอยางเขมงวด ทั้งนี้ PCI ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
GMP (Good Manufacturing Practice) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จากกรมประมง มาตรฐาน
BRC Global Standard -Food รวมทั้งไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสถาบันอารดับบลิวทูฟ (RW
TUV)
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