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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 
 ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ โดยตรงมีดังนี้ 
 
(1.1) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ 
 
(1.1.1) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจของบริษัทมีการมุงเนนงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณูปโภค และงาน
ภาครัฐบาลจึงอาจไดรับผลกระทบจากแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของในการควบคุมการประกอบ
ธุรกิจโดยตรง เชน กฎหมายการควบคุมน้ําหนักการขนสงสินคาของรถบรรทุก และกฎหมายที่สรางผลกระทบตอกลุม
ลูกคาของบริษัทฯ เชน  กฎหมายการควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

ในสวนของกฎหมายการควบคุมน้ําหนักการขนสงสินคาของรถบรรทุก หากรัฐบาลมีการแกไขกฎหมายการ
ควบคุมใหรถบรรทุกขนสงสินคาไดในจํานวนน้ําหนักที่ลดลง จะสงผลใหบริษัทฯ มีภาระตนทุนในการขนสงสินคาใหกับ
กลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถผลักภาระตนทุนดังกลาวใหแกลูกคาได ดังเชนในกรณีที่ตองเผชิญ
การแขงขันสูงจากกลุมผูประกอบการอื่นๆ ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถปรับเพิ่มราคาสินคาและบริการได บริษัทฯ อาจจะ
เผชิญกับแรงกดดันในการหาสวนตางของผลกําไรจากการประกอบธุรกิจ 

เนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะของอุปสงคที่เกี่ยวเนื่อง (Derived Demand)  คือ จะรอรับคําส่ังซื้อ
สินคาจากผูรับเหมา  ซึ่งเปนลูกคากลุมใหญของบริษัทฯ ที่มีการติดตอคาขายกันมานาน  หากรัฐบาลมีการเปล่ียน
แปลงกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหมีความเขมงวดมากขึ้น หรือมีการออกกฎหมายเพิ่มขอ
จํากัดของโอกาสในการประกอบธุรกิจ เชน กฎหมายการเปลี่ยนแปลงผังเมือง เพื่อควบคุมและแยกสวนการใชสอยพื้น
ที่ระหวางพื้นที่สําหรับการอยูอาศัยและพื้นที่การประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ซึ่งกฎหมายดังกลาวหากสงผลกระทบใน
การเพิ่มขอจํากัดในการประกอบธุรกิจหรือเพิ่มตนทุนในการประกอบการใหแกกลุมลูกคาของบริษัทฯ ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบตามไปดวย นอกจากนี้นโยบายบางอยางของรัฐ อาจจะมีผลกระทบตอผลประกอบ
การของบริษัทฯ ไดเชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ นโยบายบางอยางที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน นโยบายสิทธิพิเศษทางดาน
ภาษีและคาใชจายในการโอน และ นโยบายการลงทุนของรัฐในสวนของสาธารณูปโภคพื้นฐาน จะมีอิทธิพลตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ เชนกัน หากรัฐบาลยกเลิกนโยบายดังกลาว หรือเกิดความไมแนนอนในของนโยบายขึ้น กลุม
ลูกคาของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ ซึ่งรายไดของบริษัทฯ อาจจะไดรับแรงกดดันตามไปดวย 

 
(1.1.2) ความเส่ียงเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบ 

ความเสี่ยงดานราคาและปริมาณของวัตถุดิบเปนปจจัยที่สําคัญของผูประกอบการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีการใชปูนซีเมนตผงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ดังนั้น ความผันผวนของราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบ
สามารถสรางปญหาดานการบริหารตนทุนการผลิตใหแกบริษัทฯ ได และเพื่อเปนการรับมือกับความเสี่ยงดังกลาว
บริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมแผนรองรับโดยมีการตกลงกับผูผลิตเปนราคาระยะยาว 
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(1.1.3) ความเส่ียงเกี่ยวกับการผิดนัดชําระของลูกหนี้ 
กลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากกลุมลูกหนี้ทางการคา ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีการขายสินคาใหดวยนโยบายเครดิต

ทางการคาซึ่งมีระยะเวลาการชําระเงินตามปกติ 120 วัน อยางไรก็ตาม  ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 กลุมบริษัทฯ มีลูก
หนี้การคาคางชําระทั้งส้ิน 317 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้ลูกหนี้ที่มีอายุการคางชําระในระหวาง 6 เดือน ถึง 12 เดือน มี
การกระจุกตัวอยูสูงที่สุด คือ 133 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 42 ซึ่งลูกหนี้ที่คางชําระสวนใหญเปนลูกหนี้ที่รับงาน
โครงการจากภาครัฐบาล ซึ่งไมมีความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินแตอาจประสบกับปญหาความลาชาในการเบิก
จายของระบบราชการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเพียงประมาณ 11 ลานบาท หรือเทากับ
จํานวนเงินโดยประมาณ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา ซึ่งกําหนดขึ้นจากฐานะของลูกหนี้และ
ความเห็นของผูบริหารของกลุมบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในสวนของฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) 

อยางไรตาม กลุมบริษัทฯ ไดมีการจัดการความเสี่ยงดังกลาวผานทางกระบวนการตรวจสอบสถานภาพทาง
การเงินของลูกคากอนใหเครดิตรวมทั้งมาตรการในการจัดเก็บหนี้ที่มีความรัดกุมมากขึ้น  นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ  ยังมี
แนวทางในการกระจายความเสี่ยงไปสูฐานลูกคาที่มีความหลากหลายและเปนกลุมลูกคารายยอยมากขึ้น 

 
(1.1.4) ความเส่ียงจากการเขามาของผูประกอบการรายใหม 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจจากการเขามาในธุรกิจคาสงวัสดุกอสรางของผูประกอบการราย
ใหม  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีความไดเปรียบจากการไดรับความไววางใจจากกลุมลูกคา อันเนื่องมาจากชื่อเสียงใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณอันยาวนานในการประกอบธุรกิจ ทําใหบริษัทฯ มีความสัมพันธอันดี
กับลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการปรับตัวรับการแขงขันโดยเพิ่มรูปแบบของสินคาและบริการที่มีความครบครัน 
สามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคาไดเปนอยางดี 
 
(1.1.5) ความเส่ียงจากกระบวนการขนสงสินคา 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการขนสงสินคาใหทันตอเวลาในสวนของผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนวัสดุกอสรางที่ตองมีการขนสงตามคําส่ังลูกคา ซึ่งบางครั้งตองขนสงไปยังตางจังหวัดที่มี
ระยะทางไกลจากโรงงาน ซึ่งหากประสบปญหาภัยธรรมชาติ อาทิ ฝนตกหนัก น้ําทวม บริษัทฯ อาจไมสามารถขนสงสิน
คาใหแกลูกคาไดตามสัญญา สงผลกระทบตอรายไดและกระแสเงินสดในชวงระยะเวลาดังกลาว อยางไรก็ตามสภาพ
ปญหาดังกลาวเปนความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจซึ่งเปนที่ทราบกันดีในหมูลูกคา  เมื่อเกิดปญหาขึ้นทางบริษัทฯ จึง
สามารถเจรจาตอรองไดโดยไมกอใหเกิดตนทุนทางการเงินใหแกบริษัท  อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีแนวทางในการแก
ปญหาดังกลาวโดยการเปดโรงงานใหกระจายไปตามจุดยุทธศาสตรตางๆที่สามารถจะอํานวยความสะดวกใหแกการ
ขนสงสินคาได 
 
(1.2) ความเส่ียงทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจสงผลกระทบตอภาระตนทุนทางการเงินใน
การดําเนินธุรกิจ  ซึ่งบริษัทฯ ไดมีแนวนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวดวยการจัดโครงสรางทางการเงินให
เหมาะสมกับลักษณะการใชไปของเงินทุน  โดยรายจายตางๆในสวนการขยายโครงการจะมีการใชแหลงเงินทุนระยะ
ยาว  และในสวนของเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ จะมีการใชแหลงเงินกูระยะสั้นแทน 
 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมในระยะสั้นทั้งส้ิน 294 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2546 คิดเปนเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร 95 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน 199 ลานบาท และกลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาว 277 ลานบาท โดย 31 
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ลานบาท เปนสวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป 28 ลานบาท เปนสวนของหนี้สินระยะยาวที่เจา
หนี้สามารถเรียกคืนไดทันที ซึ่งหนี้ระยะสั้นในไตรมาส 2 ป 2546 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับป 2545 แตเปนสัดสวนที่นอยกวาหนี้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 50 ลานบาท อยางไรก็ตามกลุมบริษัทฯ ไดมีการปรับโครง
สรางเงินทุนของกลุมบริษัทฯ ใหมีความเขมแข็งขึ้น ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีการปรับตัว
ดีขึ้นจาก 26.59 ในป 2545 เปน 9.77 ในไตรมาส 2 ป 2546 (รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในสวนของฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน) 
 
(1.3) ความเส่ียงจากการไมสามารถจายเงินปนผลในป 2547 
 กลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่อาจจะไมสามารถจายเงินปนผลในป 2547 อันเปนผลมาจากการที่กลุม
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 101 ลานบาท ณ ไตรมาส 2 ป 2546 อยางไรก็ตามอัตรากําไรจากการดําเนินงานมีการปรับ
ตัวสูงขึ้นจาก รอยละ 11 ในป 2545 เปนรอยละ 15 ในไตรมาส 2 ป 2546 สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนิน
งานเทากับ 62 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือน ในป 2546 โดยแนวโนมของยอดขายของบริษัทฯ มีการขยายตัวที่ดี  
 กลุมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนําสวนเกินมูลคาหุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนตอประชาชน มาลางขาดทุน
สะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดในชวงป 
2547 
 
(1.4) ความเส่ียงจากการถือครองหุนสวนใหญโดยกลุมทีปกรสุขเกษม 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่กลุมทีปกรสุขเกษมถือหุนในกลุมบริษัทฯ อยูเปนจํานวนรอยละ 85 ซึ่งสัดสวน
การถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนจะลดลงมาอยูที่รอยละ 65 กลุมครอบครัวทีปกรสุขเกษมจึงทําให
กลุมทีปกรสุขเกษมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให
ตองไดรับเสียงสวน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

 


