บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพี่งพิงลูกค้ ารายใหญ่

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ เนื่องจากมีการแก้ ไขงบการเงิน
ปี 2555 จึงมีการแก้ ไขตัวเลขสัดส่วนรายได้ ของปี 2555 ใหม่

บริ ษัทดาเนินธุรกิจให้ บริ การรับตกแต่งภายในจากลูกค้ าน้ อยราย และ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2553 - 2555 ใน
แต่ละปี จะมีลูกค้ าหลักที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ ทาให้ มีรายได้ จากลูกค้ ารายใดรายหนึ่งสูงเกินร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
โดยในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการของ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.24 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การทังหมด
้
ในปี 2554 บริ ษัทไม่มีรายได้ จากลูกค้ ารายใดที่มีมลู ค่าสูงเกินกว่าร้ อยละ 30 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
โดย
รายได้ จากโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ถือเป็ นรายได้ ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 19.04 ของรายได้
จากการให้ บริ การทังหมด
้
และ ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากโครงการของบริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด และ โครงการของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 33.54 และ 34.31 34.30 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
ตามลาดับ
และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมี รายได้ จากโครงการของบริ ษัท โอเวอร์ ซี คอนสตรั คชั่น จากัด คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.59 ของ
รายได้ จาการให้ บริ การทังหมด
้
ดังนัน้ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยหรื อชะลอตัว หรื อกรณี ที่มีการจากัดงบประมาณของ
หน่วยงานราชการ อาจจะทาให้ บริ ษัทไม่ส ามารถหาลูกค้ าโครงการขนาดใหญ่ ได้ ต่อ เนื่ องซึ่ง จะกระทบต่อ รายได้ ข องบริ ษัท อย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายในการกระจายกลุ่มลูกค้ าไปยังลูกค้ า หน่วยงานราชการและเอกชนให้ มีจานวนรายมากขึ ้นเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
ทังนี
้ ้ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2553-2555 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ ารวมทังสิ
้ ้น 13 ราย, 17 ราย และ 25 รายตามลาดับ และ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีจานวนลูกค้ ารวมทังสิ
้ ้น 12 ราย

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ เนื่องจากมีการแก้ ไขงบการเงิน
ปี 2555 จึงมีการแก้ ไขตัวเลขสัดส่วนรายได้ ของปี 2555 ใหม่

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานประมูลราชการเป็ นหลัก
บริ ษัทดาเนินธุรกิจให้ บริ การรับตกแต่งภายในที่มีรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากการให้ บริ การในส่วนของภาคราชการ โดย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2553-2555 รายได้ จากภาคส่วนราชการคิดเป็ นร้ อยละ 73.31, ร้ อยละ 27.91 และ ร้ อยละ 38.74
38.72 ตามลาดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 22.43 อย่างไรก็ตาม หากรวมรายได้ จากภาคส่วนราชการทางอ้ อม ซึง่
หมายถึง งานรับเหมาช่วงบางส่วนต่อจากบริ ษัทเอกชนอื่นที่ได้ รับสัญญาจากภาคราชการ สัดส่วนรายได้ จากภาคส่วนราชการในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผานมา ตังแต่
้ ปี 2553-2555 จะคิดเป็ นร้ อยละ 73.31 ร้ อยละ 34.56 และ ร้ อยละ 46.33 46.29 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การทังหมดตามล
้
าดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 34.47 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมี
การวางแผนในการเข้ าประมูลงานราชการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อให้ บริ ษัทมีงานทดแทนงานเดิมที่เสร็ จสิ ้นลง และ บริ ษัทยังมีการ
ขยายการให้ บริ การไปยังภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงงานประมูลราชการเป็ นหลัก
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ
เพิ่มแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

1.3 ความเสี่ยงด้ านความต่ อเนื่องของรายได้
โดยลักษณะการรับงานของบริ ษัทผ่านการประมูลงานเป็ นหลัก โดยรายได้ เฉลี่ยของบริ ษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 25532555 ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ ที่มาจากการประมูลงานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66 55.80 ของรายได้ ทงหมด
ั้
ทาให้ บริ ษัทมี
ความเสี่ยงจากการมีรายได้ ไม่ตอ่ เนื่องหากบริ ษัทไม่สามารถชนะการประมูลงานใหม่ๆ ได้ ดังนัน้ บริ ษัทอาจมีรายได้ ลดน้ อยลงหรื อไม่
ต่อเนื่อง ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริ ษัทสามารถที่จะประมูลงานและได้ รับงานอย่าง
ต่อเนื่องจนมีรายได้ เติบโตพอสมควร ถึงแม้ วา่ บริ ษัทอาจจะเผชิญปั ญหาที่จะมีรายได้ ลดลงในบางช่วงเวลา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายของภาครัฐ และการแข่งขันที่สงู แต่บริ ษัทอาศัย ชื่อเสียง ความสามารถในการบริ หารจัดการต้ นทุน และ คุณภาพของผลงานใน
อดีตที่ผ่านมาเป็ นสิ่งที่สนับสนุนให้ บริ ษัทสามารถชนะการประมูลงานหรื อได้ รับเลือกเป็ นผู้ให้ บริ การรับตกแต่งภายในอย่างต่อเนื่องใน
ระดับหนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะเข้ าประมูลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับรายได้ ของบริ ษัทให้ มีเสถีรยภาพ ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลา
ส่วนที่ 2 หน้ า 2
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แก้ ไขที่
3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2553 – 2555 บริ ษัท รายได้ จากการให้ บริ การตกแต่งภายใน คิดเป็ นจานวน 425.37 ล้ านบาท, 364.02 363.21 พิมพ์ผิด

ล้ านบาท, และ 866.41 865.87 ล้ านบาท ตามลาดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การตกแต่งภายในคิดเป็ น
จานวน 134.06 ล้ านบาท
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ เนื่องจากมีการแก้ ไขงบการเงิน
ปี 2555 จึงมีการแก้ ไขตัวเลขรายได้ ของปี 2555 ใหม่

1.4 ความเสี่ยงจากการได้ รับชาระหนีล้ ่ าช้ า
บริ ษัทรับเหมางานตกแต่งภายในทังงานของส่
้
วนราชการและบริ ษัทเอกชน ซึ่งเงื่อนไขการชาระเงินจะระบุในสัญญาชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริ ษัทประสบกับปั ญหาการได้ รับการชาระเงินล่าช้ าในบางโครงการทังจากส่
้
วนราชการและบริ ษัทเอกชน โดย
การเรี ยกเก็บเงินจากหน่วยงานราชการจะมีปัญหาด้ านความล่าช้ าในการลงนามเพื่อรับมอบงานจนถึงขันตอนการขออนุ
้
มตั ิการจ่ายเงิน
และในบางกรณี อ าจเกิดจากส่วนงานเพิ่มเติม ที่เป็ นเอกสารการจ้ างงานเพิ่มเติม จากสัญ ญาต้ นฉบับ จึงทาให้ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
เอกสารนานขึ ้นและการรับมอบงานล่าช้ า สาหรับการเรี ยกเก็บเงินจากหน่วยงานภาคเอกชนล่าช้ าอาจเกิดจากฐานะการเงินของผู้ว่าจ้ าง
ซึง่ ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถชาระเงินได้ และถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะมีสญ
ั ญาว่าจ้ างที่จะสามารถฟ้องร้ องค่าเสียหายได้ บริ ษัทก็จะยังคงมี
ความเสี่ยงที่จะได้ รับชาระเงินไม่ครบตามจานวน ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทได้ รับชาระหนี ้ล่าช้ าจะทาให้ บริ ษัทมีอายุลกู หนี ้การค้ าหรื อรายได้ ค้าง
รับเป็ นเวลานานและอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินบริ ษัท และยังเป็ นการเสียโอกาสที่บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ รับชาระไปใช้ สาหรับเป็ น
เงินหมุนเวียนในโครงการอื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทจะต้ องทาการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ จากลูกหนี ก้ ารค้ าหรื อรายได้ ค้างรับ ดังกล่าวซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการคัดเลือกลูกค้ า โดยมีขนั ้ ตอนการรับงานเบื ้องต้ นซึง่ จะมีการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน ประวัติการชาระเงินในอดีต ภาพลักษณ์ โครงการ สอบถามเครดิตผู้ว่าจ้ างจากคู่ค้าและผู้ควบคุมงาน รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงของการรับงาน ซึง่ หากมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับชาระหนี ้สูงบริ ษัทจะปฏิเสธไม่รับงานดังกล่าว
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีนาคม 2556 บริ ษัท มี รายได้ ค้างรับ และ ลูกหนี ้ค้ างชาระ เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ดังนี ้
รายได้ ค้างรับ
ระยะเวลา

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

จานวน

จานวนรายได้ ค้างรับ

สารองค่าเผื่อรายได้ ค้างรับ

รายการ

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

12 15

202.46 109.87

-

เกินกว่า 6 เดือนแต่เกิน 9 เดือน

15

4.46 7.17

1.43

เกินกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี

2-

1.35 -

-

-

-

-

15 20

208.27 117.04

1.43

(รายลูกค้ า)
ไม่เกิน 6 เดือน

เกินกว่า 1 ปี
รวม

หมายเหตุ.- รายได้ ค้างรับเกิดจากการที่บริ ษัทอยู่ระหว่างการรอส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ บางรายอาจมีขนตอนหรื
ั้
อกระบวนการในการ
ตรวจรับงานนาน ซึง่ บริ ษัทจะทาการตังค่
้ าเผื่อตามนโยบายการตังส
้ ารองค่าเผื่อสาหรับรายได้ ค้างรับที่ค้างเกินตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป
บริ ษัทมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อรายได้ ค้างรับข้ างต้ นเป็ นจานวน 1.35 ล้ านบาท
ลูกหนี ้ค้ างชาระ
ระยะเวลา

จานวน

แก้ ไขคาผิด และ ปรับรูปแบบการนาเสนอข้ อมูลค่าเผื่อใน
รูปของตารางเพื่อง่ายต่อการพิจารณาข้ อมูล

จานวนรายได้ ค้างรับ ลูกหนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 3

สารองค่าเผื่อลูกหนี ้การค้ า

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

(รายลูกค้ า)

การค้ า

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

2

29.15 34.46 –32.89

-

น้ อยกว่า 180 วัน

32

12.18 72.15

-

180 – 270 วัน

1-

1.45 -

-

271-365 วัน

1-

1.43 -

-

ตังแต่
้ 365 วันขึ ้นไป*

5* 4*

7.14* 1.92*

1.83*

รวม

12 8

51.34 106.94

1.83

บริ ษัทมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยหนี ้จะสูญสาหรับลูกหนี ้ค้ างชาระค้ างต้ นดังกล่าวเป็ นจานวน 0.47* ล้ านบาท
หมายเหตุ.- * ก่อนวันที่มีการตรวจสอบงบการเงินงวดประจาปี 2555 บริ ษัทได้ รับชาระเงินจากลูกหนีบ้ างรายดังนัน้ จึงมี รายการกลับ
สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ จึงทาให้ จานวนการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญตามที่แสดงข้ างต้ นต่ากว่านโยบายการตังค่
้ าเผื่อของ
บริ ษัท ดังนี ้
หมายเหตุ.- * บริ ษัทมีการตังส
้ ารองค่าเผื่อสาหรับลูกหนีค้ ้ างชาระเกินกว่า 1 ปี (365 วันขึน้ ไป) ครบตามมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึน้ ทังนี
้ ้ ส่วน
ต่างจานวน 0.09 ล้ านบาทระหว่างยอดลูกหนีค้ ้ างนานดังกล่าวกับจานวนยอดสารองค่าเผื่อคือยอดของภาษี มลู ค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจาก การตังส
้ ารอง
ในอดีต (สารองรายได้ ค้างรับ) ของลูกค้ ารายหนึ่งที่มีสถานะเป็ นรายได้ ค้างรับนานกว่า 365 วัน ซึ่งยอดรายได้ ค้างรับดังกล่าวเป็ นยอดที่ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ดังนัน้ เมื่อบริษัทมีการวางบิล รายได้ ค้างรับดังกล่าวได้ เปลี่ยนสถานะมาเป็ นลูกหนี ค้ ้ างนาน ซึ่งเป็ นยอดที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มจึงทา
ให้ เกิดมีสว่ นต่างระหว่างยอดลูกหนี ้ค้ างนานกับยอดสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนเท่ากับยอดภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ครบเต็มจานวนตามนโยบายการตังค่
้ าเผื่อสารองหนี ้สงสัยจะสูญ ทังนี
้ ้ ส่วนต่างระหว่างมูลหนี ้ของลูกหนี ้ค้ างนานตังแต่
้ 365 วันดังกล่าว กับ จานวน
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ประมาณ 0.90 ล้ านบาท เป็ นผลต่างที่เกิดขึน้ จากภาษี มลู ค่าเพิ่ม เนื่องจาก ได้ เคยมีการตังค่
้ าเผื่อสารองสาหรับลูกหนี ้ราย
หนึ่งในระหว่างที่มีสถานะเป็ นรายได้ ค้างรับเกินกว่า 1ปี ขึ ้นไปเต็มจานวน ซึง่ เป็ นยอดที่ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และต่อมาได้ มีการวางบิล จึงมีสถานะ
เป็ นลูกหนี ้

นโยบายการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับรายได้ ค้างรับและลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลา(วัน)

ร้ อยละ

180-270

20

271-365

50

365 วันขึ ้นไป

100

ทัง้ นี ้ บริ ษัท จะทาการวิเคราะห์ลูกหนี ร้ ายตัวประกอบการตัง้ สารองค่าเผื่ อ หนี ส้ งสัยจะสูญ ตามตารางข้ างต้ นด้ วย โดยจะ
พิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี ร้ ายนัน้ ๆ ประกอบการพิ จารณาการตัง้ ค่าเผื่ อ ซึ่งลูกหนี ร้ ายเดียวกัน อาจมี ยอดค้ างนานหลาย
ช่วงเวลา (Time Slot) ซึง่ บริ ษัทอาจพิจารณาตังค่
้ าเผื่อมากกว่านโยบายที่กาหนดไว้ หากเห็นว่า ลูกหนี ้รายนันๆ
้ มีฐานะการเงินที่ไม่ดี
ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีลกู หนี ้รายใดที่ยงั เรี ยกเก็บชาระเงินไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการฟ้องร้ องลูกหนี ้บางราย
และได้ รับชาระเงินครบตามจานวน (โปรดพิจารณารายะเอียดเพิ่มเติมใน ข้ อ 1.12)
ส่วนที่ 2 หน้ า 4
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1.5 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูว่าจ้ างชาระเงินไม่ ครบตามจานวน
ในงานให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายในบริ ษัทอาจได้ รับเงินไม่ครบเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ ในสัญ ญาโดยผู้ว่าจ้ างอาจมีการ
เจรจาต่อรองเมื่องานตกแต่งใกล้ เสร็ จ หรื อ เมื่องานเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วและพร้ อมส่งมอบ ซึง่ บางกรณีบริ ษัทได้ มีการรับรู้ รายได้ ไป
แล้ วจึงทาให้ เกิดเป็ นส่วนลดมูลค่างานขึ ้น และ ในกรณีที่บริ ษัทยังไม่ได้ ทาการรับรู้ รายได้ ก็จะทาให้ บริ ษัทได้ รับเงินไม่ครบหรื อรับรู้ รายได้
ไม่ครบตามจานวนที่ ได้ ระบุไว้ ในสัญ ญาว่าจ้ าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดาเนินงานของบริ ษั ท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี การทยอย
เบิกจ่ายงวดงานตามความเป็ นจริ งเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกต่อรอง
นอกจากนี ้ ในงานให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายในมักมีการเปลี่ยนแปลงแบบหรื อมีงานเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ บริ ษัทซึง่ เป็ น
ผู้รับเหมามีหน้ าที่ติดตามและทวงถามเอกสารว่าจ้ างงานเพิ่มเติมที่เกิดขึ น้ ซึง่ โดยปกติธุรกิจผู้รับเหมาจะยึดหนั งสือยืนยันการสัง่ งานซึ่ง
เป็ นเอกสารยืนยันการอนุญาตให้ ทางานเพิ่ มจากผู้ว่าจ้ าง และ จะต้ องมีการติดตามหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบซึ่งเป็ นหนังสือ
ยืนยันการว่าจ้ างงานในส่วนเพิ่มและยืนยันราคาค่าบริ การ หากบริ ษัทได้ รับหนังสือดังกล่าวครบถ้ วนก็จะสามารถเบิกงวดงานได้ อย่างไร
ก็ดี ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัทอาจไม่ได้ รับชาระเงินดังกล่าวหรื อได้ รับชาระไม่เต็มจานวน ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจะได้ รับหนังสือยืนยันอย่างใดอย่ าง
หนึง่ หรื อ ทังสองอย่
้
าง โดยผู้วา่ จ้ างอาจใช้ วธิ ีเจรจาต่อรองทังขณะด
้
าเนินงานปกติหรื อเจรจาต่อรองเมื่องานตกแต่งใกล้ เสร็ จ ทาให้ บริ ษัท
มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับค่าจ้ างในส่วนงานเพิ่มหรื อได้ รับไม่ครบตามจานวน
บริ ษัทเข้ าใจประเด็นดังกล่าวเป็ นอย่างดี และ มีวิธีการบริ หารงานในส่วนดังกล่าวอย่างเป็ นสากล โดยกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ควบคุมโครงการมีหน้ าที่สรุ ปและติดตามหนังสือยืนยันการสัง่ งานและหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างสม่าเสมอและทยอยเบิก
งวดงานเพิ่มตามความเป็ นจริ ง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกต่อรอง อีกทังการได้
้
รับหนังสือยืนยันการสั่งงานและ/หรื อหนั งสือรับรองการ
เปลี่ยนแปลงแบบก็ถือเป็ นเอกสารที่รั บรองสิทธิในการเรี ยกเก็บเงินของบริ ษัท ซึง่ สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการฟ้องร้ องได้ อย่างไรก็ดี
เพื่อ ให้ การบันทึกบัญ ชีถูกต้ องแม่นยา บริ ษัทได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประเมิน ราคาจัดทาประมาณการต้ นทุนในส่วนงานเพิ่มเพื่ อ
บันทึกต้ นทุนงานเพิ่มไว้ ในบัญชีงานระหว่างทาเมื่อได้ รับหนังสือยืนยันการสัง่ งานและเมื่อได้ รับหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงจึงจะรับ รู้
รายได้
นอกจากนี ้ ในงานให้ บริ การรั บเหมาตกแต่งภายในบริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลดงาน โดยผู้ว่าจ้ าง ซึ่งจะทาให้ บริ ษั ท
สูญเสียรายได้ ในอนาคต และ ในกรณี ที่บริ ษัทได้ มีการจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ในการติดตังดั
้ งกล่าวไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว หากลูกค้ าไม่ชาระเงินใน
ส่วนนี ้ และ บริ ษัทไม่สามารถนาวัสดุดงั กล่าวไปใช้ ในโครงการอื่นได้ จะทาให้ บริ ษัทรับภาระค่าใช้ จ่ายเป็ นต้ นทุนเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2553- ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 6) บริ ษัทมีการลดมูลค่างานให้ บริ การงานรับเหมาตบแต่งภาย ให้ กบั
ลูกค้ า แต่ลูกค้ าได้ ปฏิเสธการชาระเงิน รวมจานวนทังสิ
้ น้ 8 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมกันทังสิ
้ น้ 23.66 26.45 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นของปี
2553 จานวน 3 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิ น้ 21.90 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 5.16 ของรายได้ จากการให้ บริ การรั บเหมาตบแต่ง
ภายในปี 2553, ของปี 2554 จ านวน 1 ราย คิด เป็ นมูล ค่ารวมทัง้ สิ น้ 0.10 ล้ า นบาท หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 0.03 ของรายได้ จ ากการ
ให้ บริ การรั บเหมาตบแต่งภายในปี 2554, ของปี 2555 จานวน 4 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ 3.68 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.43
ของรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตบแต่งภายในปี 2555 และ ของไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จานวน 2 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ 0.77
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.58 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตบแต่งภายในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2556 (เป็ นการลดมูลค่างาน
ให้ กบั ลูกค้ ารายหนึ่งในปี 2553 จานวน 14.66 ล้ านบาท) และ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัท มีการลดมูลค่างานให้ กบั ลูกค้ ารวมทังสิ
้ ้น
2 รายคิดเป็ นมูลค่ารวมกันทังสิ
้ น้ 0.77 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีผลขาดทุนจากการดาเนินโครงการในงานที่มี การลดมูลค่าดังกล่าว
ข้ างต้ น
1.6 ความเสี่ยงเรื่องค่ าปรับจากการทางานล่ าช้ ากว่ ากาหนด
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2553-2555 บริ ษัทมีงานที่ส่งมอบไม่เสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
ส่วนที่ 2 หน้ า 5
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สัญญา จานวน 8 โครงการ โดยส่วนหนึง่ เป็ นงานที่ต้องส่งมอบในช่วงปลายปี 2554 ถึง ปี 2555 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่เกิดเหตุอทุ กภัยน ้า
ท่วม อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสามารถเจรจาขอยกเว้ นค่าปรับ และ ขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานออกไปได้ เนื่องจากลูกค้ าทังหมด
้
เข้ าใจถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซงึ่ เป็ นเหตุสดุ วิสยั
โดยโครงการที่บริ ษัทได้ รับการขยายระยะเวลาการปฏิบตั งิ านออกไป
เนื่องจากเหตุน ้าท่วมมีทงสิ
ั ้ ้น 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการงานตกแต่งภายในของอาคารพักอาศัย เอ็นเอส เรสซิเด้ นท์ โครงการตกแต่ง
ภายในโรงแรมอมารี หัวหิน โครงการตกแต่งภายในอาคารสานักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และ โครงการ
ตกแต่งภายในกลุ่มอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น มีโครงการจานวน 4 โครงการ ที่ความล่าช้ าอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของบริ ษัท และ
บริ ษัทได้ ชาระเงินค่าเบี ้ยปรับจากความล่าช้ าดังกล่าวแล้ ว ดังนี ้
ชื่อโครงการ

ระยะเวลาที่เกิด
(ปี พศ.)
2555

จานวนค่าปรับ
(บาท)
499.00

2 โครงการปรับปรุ งและตกแต่งภายใน ห้ องประชุมวิวฒ
ั นไชย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย

2555

85,550.00

3 โครงการปรับปรุ งและตกแต่งภายในสานักงานปลัดกระทรวง ไอซีที

2555

22,910.00

4 โครงการตกแต่งภายอาคารปตท สผ.

2553

1,163,354.57

1 โครงการปรับปรุ งและตกแต่งภายในสานักงานปลัดกระทรวง ไอซีที

รายละเอียด
ส่งมอบงาน
ล่าช้ ากว่าที่
กาหนดเป็ น
จานวน 1 วัน
ส่งมอบงาน
ล่าช้ ากว่าที่
กาหนดเป็ น
จานวน 4 วัน
ส่งมอบงาน
ล่าช้ ากว่าที่
กาหนดเป็ น
จานวน 29 วัน
ส่งมอบงาน
ล่าช้ ากว่าที่
กาหนดเป็ น
จานวน 7 วัน

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีโครงการที่ล่าช้ าเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดและมีความเสี่ยงเรื่ อง
ค่าปรับจากการทางานล่าช้ า จานวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการของ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึง่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 30 เมษายน
2556 บริ ษัทยังไม่ได้ ทาการส่งมอบงานให้ แก่ลกู ค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ทาการตังส
้ ารองค่าใช้ จ่ายจากค่าปรับดังกล่าวแล้ วเป็ นจานวน
1,150,200 บาท ครบตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขสัญญา ซึง่ โครงการดังกล่าวมีกาหนดระยะเวลาส่งมอบงานตังแต่
้ วนั ที่ 30 กันยายน 2555
ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ทาให้ โครงการดังกล่าวเกิดการล่าช้ า เนื่องจาก การเปิ ดพื ้นที่ให้ เข้ าทางานมีเวลาจากัด โดยหน้ างานอยู่ในบริ เวณพื ้นที่
ระมัดระวังความปลอดภัยสูง (ศูนย์บริ หารจัดการพลังงาน) จึงไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ เต็มเวลาเช่นโครงการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2556 บริ ษัทได้ ดาเนินการส่งมอบงานให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และ
อธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุความล่าช้ า
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งวิธีการทางานให้ มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะสามารถช่วยให้ บริ ษัทสามารถผลิตชิ ้นงานต่างๆ ได้ ภายใน
โรงงาน (Pre-facbrication) และ นาไปประกอบและ/หรื อ ติดตังที
้ ่พื ้นที่หน้ างานได้ โดยระบบการทางานดังกล่าวจะช่วยร่ นระยะเวลาการ
ทางานได้ ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถลดความเสี่ยงเรื่ องค่าปรับจากงานที่ล่าช้ ากว่ากาหนด
เพิ่มเติมแนวทางการลดความเสี่ยง
1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาช่ วงโครงการ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การรับเหมาตกแต่งภายใน ซึง่ งานดังกล่าวมักจะดาเนินการควบคูไ่ ปกับงานระบบอื่นๆ อาทิ ระบบงาน
วิศวกรรม ระบบงานปรับอากาศ ระบบงานสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และ ระบบงานโครงสร้ าง เป็ นต้ น ดังนัน้ การดาเนินงานของบริ ษัท
อาจมีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบริ ษัทผู้รับเหมาช่วง อย่างไรก็ดี งานระบบตามที่กล่าวข้ างต้ น มีผ้ ปู ระกอบการเป็ นจานวนมาก บริ ษัทคาด
ว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีไม่มากนัก
แก้ ไขข้ อมูลสัดส่วนการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงสูงสุด 3 รายแรกของปี 2555 และ ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
ในปี 2553 และ ปี 2554 บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงรายหนึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ าง
ผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 67.58 และ ร้ อยละ 40.47 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวคิดเป็ นร้ อย
ละ 21.60 และ ร้ อยละ 6.85 ของต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายใน ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริ ษัท ไม่มีการว่าจ้ างผู้รับเหมา
ช่วงรายใดที่มีสดั ส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
โดยผู้รับเหมาช่วงรายที่มีมลู ค่าการว่าจ้ างสูงสุด 3
รายแรก คิดเป็ นร้ อยละ 27.27 ร้ อยละ 23.54 และ ร้ อยละ 18.65 และ ร้ อยละ 13.41 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 14.43 ร้ อยละ 12.45 12.46 และ ร้ อยละ 9.86 9.87 และ ร้ อยละ
7.09 ของต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายในปี 2555 ตามลาดับ และ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทไม่มีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงรายใดที่มี
สัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมดโดยผู
้
้ รับเหมาช่วงรายที่มีมลู ค่าการว่าจ้ างสูงสุด 3 รายแรก คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.62 ร้ อยละ 8.89 และ ร้ อยละ 5.86 ของมูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงทังหมด
้
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วง
ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 3.54 ร้ อยละ 2.16 และ ร้ อยละ 1.42 ของต้ นทุนค่าบริ การตกแต่งภายใน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ตามลาดับ
1.8 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนไม่ เป็ นไปตามเป้าหมายและความผันผวนของราคาวัตถุดบิ
บริ ษัทจะต้ องสัง่ ซื ้อและติดตังวั
้ สดุอุปกรณ์ จานวนมาก จึงอาจประสบปั ญหาในการควบคุมต้ นทุน ทังในส่
้ วนที่เกิดจากการใช้
วัสดุที่มากเกินไปและจากการใช้ วสั ดุที่แพงกว่าประมาณการ ซึง่ อาจเกิดจากการประมาณการต้ นทุนที่ผิดพลาด หรื อการควบคุมราคา
สัง่ ซื ้อและปริ มาณการใช้ วสั ดุที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึง่ ความเสียหายดังกล่าวจะกระทบต่อผลการดาเนินการของบริ ษัท
วัตถุดบิ ที่เป็ นต้ นทุนหลักในการก่อสร้ าง ได้ แก่ ไม้ โครง ฝ้า ผนัง หลังคา เฟอร์ นิเจอร์ กระจก และ หิน เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ ว
บริ ษัทรวมค่าวัสดุอุป กรณ์ ที่ต้อ งจัดซือ้ โดยรวมอยู่ในค่ารั บเหมาก่อ สร้ างตกแต่งภายใน โดยบริ ษัทจะต้ อ งยื นราคาวัสดุที่ใช้ ไว้ ตลอด
ช่วงเวลาในการปฏิบตั ิงาน ดังนันเมื
้ ่อมีการปรับราคาของสินค้ าดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ ต้ นทุนของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่าน
มาราคาต้ นทุนสินค้ าที่บริ ษัทประเมินเพื่ อยื่นประกวดราคากับราคาที่สั่ง ซื ้อจริ งไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากช่วงระยะเวลา
ไม่ได้ ห่างกันมาก จึงสามารถยืนราคาเดิมได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ลดความเสี่ ยงเรื่ องราคาวัสดุบางอย่าง เช่น การสั่งสินค้ าบางรายการที่
จาเป็ นต้ องใช้ สาหรั บทุกโครงการ เช่น ไม้ ในปริ มาณมากเพื่อที่ได้ ราคาต่า และเจรจาตกลงราคากับผู้ขายล่วงหน้ า ทาให้ สามารถล็อค
ราคาได้ ล่วงหน้ าและควบคุมต้ นทุนไม่ให้ เกินงบประมาณ
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมการสัง่ ซื ้อวัสดุและการเบิกใช้ วสั ดุ โดยบริ ษัทมีนโยบายสัง่ ซื ้อผ่านฝ่ ายจัดซื ้อเท่านัน้ โดย
กาหนดราคาซื ้อสินค้ าตามเอกสารบัญชีแสดงปริ มาณงานและราคา (Bill of Quantity หรื อ BOQ) ให้ อยู่ในงบประมาณที่กาหนดไว้ ถ้ ามี
ราคาใดเกินที่กาหนดไว้ จะต้ องแจ้ งและรับอนุมตั ิจากกรรมการผู้จดั การ และฝ่ ายงานปฏิบตั ิการจะได้ รับ Bill of Material (BOM) และ
Back up sheet ซึง่ เป็ นข้ อมูลให้ รายละเอียดปริ มาณวัสดุที่ต้องใช้ ในแต่ละส่วนงาน โดยจะใช้ เป็ นข้ อมูลในการควบคุมและวางแผนการ
ขอเบิกใช้ วสั ดุที่เหมาะสม สาหรั บการบันทึกรับ สินค้ าที่ได้ รับแต่ละครั ง้ จะถูกจัดเก็บไว้ ในคลังสินค้ าชั่วคราวสาหรั บในแต่ละโครงการ
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุที่โครงการจะควบคุมดูแลและบันทึกการรั บสินค้ าที่ได้ รับในรายงานสินค้ าและวัตถุดิบคงเหลือ โดยจัดเก็บเอกสาร
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ดังกล่าวไว้ ในแฟ้มเรี ยงตามวันที่ที่ได้ รับของ ซึ่งในทุกสิน้ วันทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคลังพัสดุที่โครงการจะจัดส่งสาเนาใบส่งของ/ใบแจ้ งหนี ้
ดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดส่งให้ ฝ่ายบัญชีต่อไป ส่วนการเบิกสินค้ าไปใช้ ในโครงการระหว่างการทางาน เมื่อหัวหน้ าคนงานต้ องการสินค้ า
เพื่อนาไปใช้ ต้องมาแจ้ งต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคลังพัสดุโครงการ โดยทางเจ้ าหน้ าที่จะลงรายการสินค้ าที่เบิก ชื่อผู้เบิก จานวนที่ขอเบิก และ
นาไปใช้ งานส่วนใด โดยให้ ผ้ ขู อเบิกลงลายมือชื่อผู้รับสินค้ าในใบเบิกสินค้ าและวัตถุดิบ เมื่อปิ ดโครงการจะตรวจดูในรายงานสินค้ าและ
วัตถุดบิ ว่ามีของเหลือเท่าใด ซึง่ ของที่เหลือจะส่งกลับมาที่สานักงานใหญ่และส่งคืนที่แผนกคลังพัสดุตอ่ ไป
ในด้ านการควบคุมวัตถุดิบในโรงงานมี การจัดเก็บวัสดุไว้ ในคลังสินค้ าและล็อคกุญ แจ และมี การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดเพื่ อ
ตรวจสอบบุคคลเข้ าออกใช้ Stock card เพื่ อควบคุมการเบิกวัตถุดิบ เพื่ อ ควบคุมการรั บ -จ่าย และตรวจนับ ปริ มาณสินค้ าคงเหลื อ ที่
คลังสิ น ค้ าทุก ไตรมาส นอกจากนี ้ มี การใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ ในการควบคุมต้ น ทุน ทัง้ ปริ ม าณการใช้ แ ละราคาซือ้ เปรี ยบเที ยบกับ
งบประมาณที่วางไว้ อย่างใกล้ ชิด
1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเฉพาะนโยบายด้ านงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทยังมีการพึง่ พิงงานจากภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ นโยบายด้ านงบประมาณของ
ภาครัฐจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ทาการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถกาหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัทได้ อย่างสอดคล้ อง และ เตรี ยมความพร้ อมใน
การรับมือต่อนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่ องดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1.10 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันสูงในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้ บริ การรับตกแต่งภายในมีผ้ ปู ระกอบการจานวนมาก ตังแต่
้ รายเล็กที่มีพนักงานเพียง 5-10 คน จนถึงราย
ใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 200 คน เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่มีข้อจากัดในการเข้ ามาดาเนินธุรกิจ (Barrier to Entry) ดังนันจึ
้ งเป็ น
ธุรกิจทีมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าผู้ให้ บริ การรับเหมาแต่ละรายจะใช้ นโยบายแข่งขันด้ าน
ราคาในการประมูลงาน เพื่อให้ มีกระแสเงินสดรับเพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายคงที่ที่บริ ษัทแบกรับซึง่ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการของผู้ดาเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี ้ลดต่าลง
อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ วความสามารถในการรับเหมาให้ บริ การตกแต่งภายในงานหนึง่ ๆ จะขึ ้นอยู่กบั ขนาดเงินทุนหมุนเวียน
ของผู้รับเหมาแต่ละราย การแข่งขันส่วนใหญ่จงึ เกิดขึน้ เฉพาะในกลุ่มที่มีขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน โดยบริ ษัทซึง่ ถือเป็ นผู้ให้ บริ การขนาด
ใหญ่ที่มีความสามารถในการประมูลงานมูลค่าสูง จึงแข่งขันกับกลุ่มผู้ให้ บริ การขนาดใกล้ เคียงกันจานวนประมาณ 4 รายทาให้ บริ ษัท
ไม่ได้ เผชิญความเสี่ยงด้ านการแข่งขันที่สงู มากนัก
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายการควบคุมการเข้ าประมูลงานที่เข้ มงวด โดยจะไม่เข้ าประมูลงานที่เห็นว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง
โดยการตัดราคาซึง่ บริ ษัทเชื่อว่าจะไม่สามารถดาเนินการได้ หากชนะการประมูล แต่มีนโยบายในการเลือกรับงานที่มีอตั รากาไรเหมาะสม
เพื่อรักษาระดับคุณภาพงานให้ บริ การตกแต่งภายในไว้ ในระดับดีเยี่ยม

1.11 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและบุคลากร
แรงงานเป็ นปั จจัยหลักของธุรกิจก่อสร้ างตกแต่งภายใน และมีผลต่อความสามารถของบริ ษัทที่จะส่งมอบโครงการให้ ตรงตาม
สัญญา ถึงแม้ ว่าบริ ษัทมีนโยบายจะจ้ างงานต่อแก่ผ้ รู ับเหมาช่วงเป็ นส่วนใหญ่ เช่น งานวางระบบ งานช่างไม้ ช่างสี ช่างฝ้ า ช่างกระเบื ้อง
ส่วนที่ 2 หน้ า 8
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ช่างประปา ช่างไฟ เป็ นต้ น แต่บริ ษัทก็มีการใช้ แรงงานของบริ ษัทเองในโรงงาน เช่น งานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ หรื อชิ ้นงาน และส่งพนักงานของ
บริ ษัทในโครงการบางส่วน เช่น การเก็บงานในระหว่างการก่อสร้ างและก่อนการส่งมอบให้ ลูกค้ า ซึง่ บางครัง้ บริ ษัทอาจประสบปั ญหาขาด
แคลนแรงงานช่วงเทศกาล หรื อการลาออกของคนงาน และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ บริ ษัทจึงมีนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทน สวัสดิการผลประโยชน์ สาหรับพนักงานประจาของบริ ษัทเพื่อรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์ ไว้ ซึง่ จะนามาเสริ มในกรณี ที่
บริ ษัทไม่มีช่างเพียงพอ บริ ษัทจะลดความเสี่ยงนี ้โดยการวางแผนงานก่อสร้ างและประมูลงานทุกครัง้ และจะจ้ างแรงงานรายวันมาเสริ ม
ในช่วงที่ขาดแคลนแรงงาน และบริ ษัทจะมีรายชื่อของผู้รับเหมาช่วงหลายทีมงานเพื่อมาเสริ มแรงงาน กรณีที่มีงานแต่บคุ ลากรของบริ ษัท
ไม่เพียงพอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทต้ องพึ่งพาบุคลากรวิศวกรควบคุมโครงการและผู้ควบคุมงาน ปั จจุบนั มีผ้ ูจดั การโครงการจานวน 3 คนและผู้
ควบคุมงาน (โฟร์ แมน) จานวน 12 คน ซึ่งผู้ควบคุมโครงการจะต้ อ งมี ความสามารถในการบริ หารโครงการและควบคุมต้ นทุนของ
โครงการเพื่อให้ งานเสร็ จตามกาหนดเวลาและให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามที่ผ้ วู ่าจ้ างต้ องการ จึงจาเป็ นต้ องอาศัยวิศวกรโครงการที่มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญด้ านงานก่อสร้ าง ดังนัน้ ถ้ าหากบริ ษัทไม่สามารถรักษากลุ่มบุคลากรในส่วนนีจ้ ะกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัท
บริ ษัทจึงมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ ทางานกับบริ ษัท ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยประสบภาวะขาดแคลน
แรงงานอย่างรุ นแรง
1.12 ความเสี่ยงข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตังแต่
้ ปี 2553-2555 บริ ษัท ได้ ทาการฟ้องร้ องอดีตผู้วา่ จ้ างรายหนึง่ ให้ ชาระเงิน
ค่าจ้ างแก่บริ ษัทเป็ นจานวน 10,108,479.13 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราผิดนัดที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
้ วนั ฟ้องจนกว่าผู้วา่ จ้ างจะ
ชาระหนี ้เสร็ จสิ ้นแก่บริ ษัท ซึง่ ได้ มีการประนีประนอมยอมความในศาล โดยผู้ว่าจ้ างตกลงที่จะชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทครบตามจานวนที่
บริ ษัทได้ ยื่นฟ้อง ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการชาระเงินคืนทังหมดแล้
้
ว นอกจากนี ้ ในปี 2553 บริ ษัท ถูกดาเนินคดีฟ้องร้ องจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องของผู้วา่ จ้ างรายหนึง่ ซึง่ ต่อมาได้ มีการเจรจาประนีประนอมยอมความเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 15 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ
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1.13 ความเสี่ยงจากการปรั บขึน้ ค่ าแรงขัน้ ต่าของภาครั ฐ
การที่รัฐบาลมีนโยบายปรั บขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่าในเขตท้ องที่กรุ งเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ
และสมุทรสาครเป็ นวันละ 300 บาท และ มีการปรับค่าแรงขันต
้ ่าในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มขึ ้นในอัตราที่แตกต่างกันไป ซึง่ มีผลบังคับใช้ ไปเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2555 นันท
้ าให้ ต้นทุนค่าแรงของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะปรับสูงขึ ้น จากการที่บริ ษัทมีพนักงานรายวันจานวนประมาณ 200
คน ทังนี
้ ้ การปรับค่าแรงงานขันต
้ ่าดังกล่าวอาจส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการดาเนินงานที่สงู ขึ ้น
อย่างไรก็ตามจากโครงสร้ างค่าตอบแทนของบริ ษัทพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ได้ รับอัตราค่าจ้ างที่สูงกว่าค่าแรงขันต
้ ่าอยู่แล้ วทา
ให้ ผลกระทบดังกล่าวมี ไม่สูงมากนัก โดยบริ ษัทได้ ทาการปรั บค่าแรงขัน้ ต่าของพนักงานเพิ่มขึน้ ตัง้ แต่เดือ น เมษายน 2555 และ เมื่ อ
พิจารณาจากภาพรวมของงบการเงินงวดประจาปี 2555 นัน้ พบว่าความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้นกว่าปี
2554 สะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบของการปรับค่าแรงนันมิ
้ ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของบริ ษัท

1.14 ความเสี่ยงด้ านเงินทุนหมุนเวียน
บริ ษัททาธุรกิจรับงานตกแต่งภายในโดยการประมูลงาน ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ เงิ นทุนหมุนเวียนค่อนข้ างสูงสาหรับการขยายการรับ
งานเนื่องจากต้ องสารองไว้ สาหรับเงินการประมูลงาน การประกันผลงาน และใช้ ในการดาเนินงานก่อสร้ างโดยเฉพาะการเริ่ มงานในการ
จ่ายค่าวัสดุก่อสร้ าง ค่าแรง เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทได้ ล ดความเสี่ยงโดยการรับงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทังงานที
้
่มีระยะเวลานานและงาน
ส่วนที่ 2 หน้ า 9
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ปรับปรุ งที่ใช้ เวลาสัน้ เพื่อรับเงินสดมาหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนีย้ งั จัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้ เพียงพอ โดยกาหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ เหมาะสม และเงินที่ได้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครัง้ นี ้จะนามา
ช่วยเสริ มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

1.15 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทังหมดทั
้
งที
้ ่อยู่ในรู ปของเงินกู้ระยะสันและระยะ
้
ยาวซึง่ ไม่นบั รวมหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน คิดเป็ นจานวนรวมกันทังสิ
้ ้น 29.83 33.98 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน
27.59 26.14 ล้ านบาท เป็ นเงินที่ได้ รับจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วมและมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่จึงไม่ได้ รับผลกระทบจากการผัน
ผวนของอัตราดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือซึง่ เป็ นเงินกู้ยืมระยะสันมี
้ อตั ราดอกเบี ้ยที่คดิ อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัวซึง่
หากมีการปรับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมขึ ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัททาให้ มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มขึ ้น และอาจทาให้ ผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ภายหลังการขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้แล้ วบริ ษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมนอกจากแหล่งเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึง่ จะสามารถลดภาระการกู้ยืมเงินของบริ ษัทและความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยได้
1.16 ความเสี่ยงจากอุทกภัย
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เนื่องจากที่ตงส
ั ้ านักงานและ โรงงานของบริ ษัทอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็ นพื ้นที่เสี่ยงจากภัยน ้าท่วม โดยในช่วงปลายปี 2554
ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ประสบกับเหตุอุทกภัยน ้าท่วม โดยน ้าได้ เข้ าท่วมพืน้ ที่ตงของ
ั้
สานักงาน และ โรงงาน ทาให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทได้ รับ
ความเสียหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ได้ ทาการประกันภัยครอบคลุมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้น จึงไม่ได้ รับความเสียหายต่อทรัพย์สินสูง
มากนัก ทังนี
้ ้ ภายหลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษัทได้ ทาการก่อสร้ างคันกาแพงกันน
้ ้าล้ อมรอบบริ เวณตัวโรงงานโดยคันกาแพงดังกล่าว
มีความลึกจากพื ้นดินลงไปราว 1 เมตร พร้ อมร่ องทางระบายน ้าออก เพื่อป้องกันน ้าที่ไหลรอดมาจากใต้ ดิน และ อยู่พ้นสูงจากพื ้นดินอีก
ราว 3 เมตร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับทรัพย์สินภายในโรงงาน รวมทังจั
้ ดให้ มีอปุ กรณ์ในการระบายน ้าอย่างเพียงพอ อย่างไร
ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีการทาประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ซึง่ รวมถึงอุทกภัยเพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากเหตุน ้าท่วม โดยบริ ษัทมี วงเงินทุนประกันภัยรวมจานวน 180.90 ล้ านบาท คุ้มครองความเสี่ยงจากอุทกภัย
จานวน 24.79 ล้ านบาท ซึ่งยังไม่ครอบคลุมมูลค่าทรั พย์ สินของบริ ษัท เนื่ อ งจาก ภายหลังจากเหตุการณ์ นา้ ท่วมบริ ษั ทประกัน ภัยมี
นโยบายที่ไม่รับการประกันภัยดังกล่าวในจานวนทีส่ ูงมากเพียงพอที่จะสามารถชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบาย
ที่จะดาเนินการทาประกันภัยคุ้มครองอุทกภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินต่อไป
1.17

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเริ่มการทางานไปก่ อนแต่ ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินได้

ตามที่ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทได้ มีข้อสังเกตุในการตรวจสอบงบการเงินงวดประจาปี 2555 ว่า ใน กรณี ที่บริ ษัทมีงานเพิ่มหรื อ
เปลี่ ยนจากสัญ ญาเดิม บริ ษัทเริ่ มการทางานก่อ นการแก้ ไขเปลี่ ยนมูลค่างานในสัญ ญา และบริ ษัทจะบันทึกรายได้ สาหรั บงานเพิ่มก็
ต่อเมื่อได้ มีการลงนามในสัญญาจริ งแล้ ว ทังนี
้ ้ ต้ นทุนงานส่วนเพิ่มที่นามาปรับปรุ งกับประมาณการต้ นทุน ซึง่ นามาคานวณรายได้ ในแต่
ละงวดบัญชีอาจทาให้ รายได้ ต่ากว่าความเป็ นจริ ง เนื่องจากไม่ได้ นามูลค่างานส่วนเพิ่มที่บริ ษัทอาจจัดเก็บเพิ่มเติมได้ มาคานวณรายได้
ซึง่ ทางผู้สอบบัญชี ได้ มีข้อเสนอแนะให้ บริ ษัทควรจัดทาสัญญาเพิ่มหรื อลดงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทันทีที่ทราบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงงาน โดยควรกาหนดระยะเวลาจัดทาภายใน 1 เดือนเป็ นอย่างช้ า
อย่างไรก็ตามในทางปฎิบตั ิบริ ษัทไม่สามารถดาเนินการตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีได้ ทงหมด
ั้
เนื่องจาก ขันตอนการ
้
อนุมตั ลิ งนามของผู้ว่าจ้ างโดยเฉพาะในหน่วยงานของภาครัฐมีระยะเวลานาน อีกทัง้ ในสัญญาให้ บริ การหลัก โดยทัว่ ไปได้ มีการระบุให้
บริ ษัทต้ องรับเงื่อนไขการเปลียนแปลงและ/หรื อแก้ ไขงานเพิ่มเติมอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแนวทางในการป้องกันหรื อจากัดความเสี่ยงจาก
การที่ได้ ทางานไปแล้ วแต่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้ างได้ โดยจะพยายามรับงานในส่วนที่มีการเพิ่มเติมไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
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มูลค่างานทังหมด
้
และ จะดาเนินการเร่ งรัดการลงนามในสัญญาการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานกับผู้ว่าจ้ างเนื่องจากในระหว่างการทางาน
บริ ษัทจะต้ องมีการติดต่อกับผู้วา่ จ้ างและ/หรื อตัวแทนของผู้วา่ จ้ างอยู่ต่อเนื่องเป็ นประจา
ทังนี
้ ้ ในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ ปี 2553- ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษัทมีการให้ บริ การงานรับเหมาตบแต่งภาย ให้ กับลูกค้ า แต่
ลูกค้ าได้ ปฏิเสธการชาระเงิน รวมจานวนทัง้ สิน้ 8 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมกันทังสิ
้ น้ 26.45 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นของปี 2553 จานวน 3
ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 21.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.16 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตบแต่งภายในปี 2553, ของ
ปี 2554 จานวน 1 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ 0.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของรายได้ จากการให้ บริ การรับเหมาตบแต่ง
ภายในปี 2554, ของปี 2555 จ านวน 4 ราย คิด เป็ นมูล ค่า รวมทัง้ สิ น้ 3.68 ล้ า นบาท หรื อ คิด เป็ นร้ อยละ 0.43 ของรายได้ จ ากการ
ให้ บริ การรับเหมาตบแต่งภายในปี 2555 และ ของไตรมาสที่ 1 ปี 2556 จานวน 2 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ 0.77 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 0.58 ของรายได้ จากการให้ บริ การรั บเหมาตบแต่งภายในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2556 และ ไม่มี ผลขาดทุนจากการดาเนิ น
โครงการดังกล่ าวข้ างต้ น อย่างไรก็ต าม ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ปี 2553 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริ ษั ท มี ผ ลขาดทุน จากการดาเนิ น
โครงการรวมทังสิ
้ ้น 45 โครงการ คิดเป็ นยอดขาดทุนรวมกันทังสิ
้ ้น 0.60 ล้ านบาท
2. ความเสี่ยงด้ านการบริหาร การจัดการ (กรณีมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ เกิน 50%)
2.1

จัดแยกเป็ นหัวข้ อย่อยให้ ชดั เจน

ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2556 กลุ่มครอบครั วรัตนสุวรรณชาติ ถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทร้ อยละ 98.81 ของทุนชาระแล้ ว ถึงแม้ ว่า
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จะทาให้ สัดส่วนการถื อหุ้นลดลงเหลื อร้ อยละ 73.40 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว กลุ่มรั ตน
สุวรรณชาติยงั คงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่
ต้ องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถื อหุ้น
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งเป็ นกรรมการอิสระเพื่อเข้ าร่ วมในการประชุมกรรมการเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ริ ายการต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริ หารงานภายในบริ ษัทจะ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
แก้ ไขคาผิด และ เพิ่มเติมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผัน
ผวนของราคาหุ้นที่อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุน

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริ ษัทได้ ยื่นคาขอและได้ รับอนุญาตนาหลักทรัพย์ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 19 มีนาคม
2556 โดยที่ห้ นุ ของบริ ษัท มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่ อยจานวนไม่ต่ากว่า 300 ราย บริ ษัทจึงยังมีความไม่แน่นอน
ที่จะได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องใน
การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนได้
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3.2 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่อาจผันผวนซึ่งก่ อให้ เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผู้ลงทุนที่จอง
ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทในการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้อาจมีการขึ ้นลงอย่างผันผวน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ
โดยหลายปั จจัยเป็ นสิ่งที่บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง
 ทัศนะที่มี ต่อ โอกาสสาหรั บ ธุร กิจและการประกอบการของบริ ษั ท และ ภาวะของอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง อาทิ
อสังหาริ มทรัพย์ และ ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งกับผลประกอบการทางการเงิน
และผลการดาเนินงานที่ผ้ ลู งทุนและนักวิเคราะห์ได้ คาดหวัง
 การเปลี่ยนแปลงในคาแนะนาหรื อทัศนะของนักวิเคราะห์
 การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง อาทิ อสังหาริ มทรัพย์ และ ก่อสร้ าง เป็ น
ต้ น สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป หรื อ บรรยากาศในตลาดหุ้น หรื อ เหตุการณ์หรื อปั จจัยอื่นๆ
 ประกาศของบริ ษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริ ษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ ดาเนินุรกิจ
คล้ ายคลึงกับบริ ษัท และ
 ความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ดังนัน้ จากปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ น รวมทังปั
้ จจัยอื่นๆ หุ้นสามัญของบริ ษัท อาจมีการซื ้อขายในราคาที่ต่ากว่าราคาเสนอขาย
อย่างมาก
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