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3. ปัจจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ และควร
ใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ ทีป่ รำกฏในเอกสำรนี้ โดยเฉพำะปจั จัยควำมเสีย่ ง ก่อนกำร
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ป จั จัย ควำมเสี่ย งที่ร ะบุ ใ นหัว ข้อ นี้ เ ป็ น ป จั จัย ควำมเสี่ย งที่บ ริษัท ฯ เห็น ว่ ำ มีนัย สำคัญ และอำจก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ อำจส่งผลต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญ นอกเหนือจำกควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อ
นี้อำจมีควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้ หรือเป็ นควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ พิจำรณำในขณะนี้แล้วเห็น
ว่ำไม่มผี ลกระทบในสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำง
กำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล
ปจั จุบนั นโยบำยของรัฐบำลทีส่ นับสนุนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เช่น นโยบำยบ้ำนหลังแรก นโยบำยสิทธิพเิ ศษ
ทำงด้ำนภำษี และค่ำใช้จ่ำยในกำรโอน ได้ครบกำหนดระยะเวลำแล้ว ซึ่งกำรสิ้นสุดลงของนโยบำยต่ำงๆ จะส่งผล
กระทบต่ออุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ นอกจำกนี้ นโยบำยกำรลงทุนของรัฐในส่วนของ
สำธำรณู ป โภคพื้น ฐำนก็จ ะส่ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สำหกรรมวัสดุ ก่ อ สร้ำ งและอุ ต สำหกรรมอสัง หำริม ทรัพ ย์ เช่ น กัน
เนื่องจำกกำรลงทุนของรัฐมีผลต่อควำมต้องกำรในวัสดุก่อสร้ำงต่ำง ๆ โดยอำจจะทำให้รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับตัวสูงขึน้
และอำจทำให้วสั ดุก่อสร้ำงบำงประเภทคลำดแคลน นอกจำกนี้ บริษัทฯ อำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรที่รฐั บำลอำจแก้ไข
กฎหมำยกำรควบคุมน้ ำหนักกำรขนส่งสินค้ำของรถบรรทุก ทำให้รถบรรทุกขนสำมำรถขนส่งสิน ค้ำได้ในจำนวน
น้ำหนักทีล่ ดลง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯมีภำระต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำให้กบั กลุ่มลูกค้ำเพิม่ มำกขึน้ โดยหำกบริษทั ฯไม่
สำมำรถผลักภำระต้นทุน ดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำได้ ปจั จัยดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่ อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี จำกในปจั จุบนั สภำพเศรษฐกิจของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง และทีอ่ ยู่อำศัยเป็ นปจั จัยหลักในกำร
ดำรงชีพ บริษทั ฯ จึงเชื่อว่ำอุปสงค์ในส่วนของอสังหำริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้ำงยังมีอยู่สงู นอกจำกนี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มี
นโยบำยมุ่งทีจ่ ะพัฒนำจุดกระจำยสินค้ำไปยังภูมภิ ำคต่ำงๆ ทัวประเทศ
่
มีแนวทำงทีจ่ ะให้ลูกค้ำมำรับสินค้ำด้วยตนเอง
ซึง่ จะทำให้ลกู ค้ำเป็ นผูร้ บั ภำระต้นทุนกำรขนส่งของลูกค้ำด้วยตนเอง และช่วยลดควำมเสีย่ งดังกล่ำวทีจ่ ะเกิดต่อบริษทั ฯ
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนวัสดุก่อสร้าง
วัตถุดบิ หลักในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือ ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึง สูง และเหล็กเส้น โดยในปี
2556 บริษทั ฯ มีต้นทุนลวดเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กเส้นคิดเป็ น ประมำณร้อยละ 27 และปูนซีเมนต์ คิดเป็ นประมำณ
ร้อยละ 12 ของต้นทุนขำยตำมลำดับ ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำงจำกทีป่ ระเมินไว้ในช่วงเสนอรำคำ
ให้แก่ลกู ค้ำอำจจะส่งผล กระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เนื่องจำกโดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะ
ตกลงรำคำขำยสินค้ำ และรำคำก่อสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปก่อนผลิตสินค้ำ หรือก่อสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูป
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีนโยบำยทบทวนรำคำต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอทำให้สำมำรถประเมินต้นทุน
ก่อสร้ำงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนกำรก่อสร้ำงจริง โดยฝ่ำยบริหำรจะติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวัสดุก่อสร้ำงที่สำคัญ
อย่ำงใกล้ชดิ หำกวัสดุก่อสร้ำงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ มำก บริษัทฯ มีมำตรกำรเพิม่ เติมเพื่อควบคุมต้นทุนของวัสดุ
ก่อสร้ำง กล่ำวคือ บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ วัสดุก่อสร้ำงนัน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำจำกผูจ้ ำหน่ ำย นอกจำกนี้ ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
บ้ำนของบริษทั ฯ มีระยะเวลำไม่นำนเพียงประมำณ 6 เดือน
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3.1.3 ความเสี่ยงจากการขนส่งสิ นค้า
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องพึง่ พำกำรขนส่งสินค้ำ ทัง้ ในส่วนของกำรขนส่งวัตถุดบิ เข้ำสู่โรงงำน และ
กำรส่งมอบสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ ทัง้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์รวั ้ สำเร็จรูป และโครงสร้ำงสำเร็จรูปทีจ่ ะนำไปใช้ในกำรสร้ำงบ้ำน
สำเร็จรูปที่ท่ดี นิ ของลูกค้ำ ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้ำงสำเร็จรูป เช่น ผนังสำเร็จรูป มีข นำดค่อนข้ำงใหญ่ โดยรูปแบบกำร
ขนส่งของบริษทั ฯ จะพึง่ พำกำรขนส่งโดยรถบรรทุก บริษทั ฯ จะเผชิญควำมเสีย่ งจำกกำรขนส่งสินค้ำให้ทนั ต่อเวลำ และ
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ ระหว่ำงขนส่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่มี ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรเกิดอุบตั ิเหตุ หรือภัยธรรมชำติ
รวมทัง้ กำรขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็จะมีขอ้ จำกัดในด้ำนของเวลำกำรวิง่ ของรถขนส่ง ทำให้บริษทั ฯ อำจ
ไม่สำมำรถขนส่งสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำได้ตำมระยะเวลำทีต่ กลงไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดกำรส่งมอบสินค้ำโดยเผื่อระยะเวลำในไว้เป็ นอย่ำงดี และมีระบบกำร
วำงแผนกำรจัดส่งทีแ่ น่นอนมีผรู้ บั จ้ำงขนส่งสำรองไว้หลำยรำย ในกรณีทเ่ี ทีย่ วขนส่งมีปริมำณเพิม่ ขึน้ อย่ำงมำก
3.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ
เนื่องจำกบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้ำง และอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำร
เปลีย่ นแปลงของภำวะเศรษฐกิจมหภำคโดยตรง ดังนัน้ ปจั จัยทำงเศรษฐกิจ เช่น อัตรำกำรว่ำงงำน อัตรำดอกเบีย้ อัตรำ
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่มผี ลกระทบต่ออุตสำหกรรมในภำพรวมโดยตรง ในสภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ
อำจทำให้ควำมต้องกำรในด้ำนที่อยู่อำศัยและวัสดุก่อสร้ำงลดลง อัน อำจจะส่งผลกระทบต่ อผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ มีกำรวำงแผนกำรผลิตทีส่ อดคล้องกับควำมต้องกำรสังซื
่ อ้ โดยบริหำรไม่ให้มสี นิ ค้ำคงคลัง
ทีไ่ ม่หมุนเวียนอยู่ในคลังสินค้ำของโรงงำน
ในส่วนของควำมผันผวนจำกลูกค้ำกลุ่มอสังหำริมทรัพย์ จำกภำวะเศรษฐกิจบริษทั ฯ ได้กระจำยกำรจำหน่ ำย
สิน ค้ำ กลุ่ม เป้ ำ หมำยไปยัง กลุ่ ม อื่น ๆ ในสัด ส่ว นที่สูงขึ้น โดยกำรวิจ ัย และพัฒ นำผลิต ภัณฑ์ใหม่ เพื่อ ตอบสนองต่ อ
กลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม ลูกค้ำสร้ำงบ้ำนทัวไป
่ หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็ นต้น
3.1.5 ความเสี่ยงจากผิดนัดชาระเงิ น
บริษทั ฯ ได้มกี ำรให้เครดิตทำงกำรค้ำกับลูกค้ำของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดนัดชำระ
เงินได้ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีนโยบำยในกำรคัดกรองลูกค้ำที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงิน และ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะมุ่งกำรขำยในรูปแบบทีร่ บั ชำระเงินเป็ นเงินสดให้
มำกขึน้ และบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเครดิตของตัวแทนจำหน่ ำยรัว้ สำเร็จรูป FENZER โดยเฉพำะ
เพื่อกำหนดวงเงินเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสีย่ งต่อธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ำง ในส่วนธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน บริษทั ฯ มีกำรแบ่งงวด
งำน โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเริม่ กำรก่อสร้ำงเมื่อได้รบั ชำระเงินค่ำงวดล่วงหน้ำเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
3.1.6 ความเสี่ยงจากผูร้ บั เหมาช่วง และแรงงาน
ในธุรกิจกำรรับสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั หำผูร้ บั เหมำช่วงในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำม
แบบบ้ำนทีก่ ำหนด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีควำมเสี่ยงในกรณีทผ่ี รู้ บั เหมำช่วงไม่สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนและภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด เนื่องจำกกำรขำดแคลนแรงงำนทีม่ ฝี ี มอื หรือสำเหตุอ่นื ๆ ควำมเสีย่ งดังกล่ำว
อำจส่งผลต่อคุณภำพงำนก่อสร้ำง ชื่อเสียงของบริษัทฯ และอำจจะกระทบต่อรำยได้ ผลกำรดำเนินงำน รวมทั ้งฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรพัฒนำสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้รบั เหมำช่วง จึงทำให้บริษัทฯ มีผู้รบั เหมำช่วงที่
พร้อมทำงำนให้กบั บริษทั ฯ ในระดับทีเ่ พียงพอ นอกจำกนี้กำรสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปของบริษทั ฯ จะเน้นใช้วสั ดุสำเร็จรูป ที่
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ผลิตจำกโรงงำน ทำให้บริษัทฯ สำมำรถลดกำรพึ่งพำแรงงำนลงได้ และสำมำรถควบคุมคุณภำพอยู่ในระดับที่เป็ น
มำตรฐำนมำจำกโรงงำน
3.1.7 ความเสี่ยงจากคดีฟ้องร้อง
ในอนำคตบริษทั ฯ อำจถูกฟ้องร้องจำกกำรดำเนินธุรกิจ โดยเฉพำะจำกธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน เช่น บริษทั ฯ จะถูก
ฟ้องร้องจำกลูกค้ำเนื่องจำกกำรส่งมอบบ้ำนให้กบั ลูกค้ำไม่ตรงตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ถึงควำมเป็ นไปได้หรือผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ทัง้ นี้ หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ดังกล่ำวเพื่อให้เกิดผลดีกบั บริษทั ฯ อำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ ได้
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มที มี วิศวกรทีจ่ ะตรวจสอบคุณภำพของงำนก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมทีต่ กลงกับลูกค้ำก่อน
กำรส่งมอบ บริษทั ฯ ได้ดำเนินธุรกิจรับสร้ำงบ้ำนระบบ “คิวเซฟ ไดมอนด์” โดยก่อสร้ำงเฉพำะโครงสร้ำง ก่ออิฐฉำบปูน
และมุงหลังคำ ซึ่งในส่วนงำนสถำปตั ย์ลูกค้ำเป็ นผู้ดำเนินกำรเอง ทำให้ขอ้ โต้แย้งต่ำง ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงบ้ำนมี
ปริมำณทีล่ ดน้อยลง จะส่งผลให้คดีฟ้องร้องอำจเกิดขึน้ น้อยมำกในอนำคต เมื่อเทียบจำนวนและมูลค่ำงำนก่อสร้ำงต่อปี
นอกจำกนี้ ในปจั จุบ ัน บริษัทฯ ได้ให้บริกำรรับ สร้ำงบ้ำ นทัง้ หลัง โดยรับ จ้ำ งก่ อสร้ำงโครงสร้ำ งและงำน
สถำปตั ย์ทงั ้ หลังโดยใช้ระบบสำเร็จรูปทัง้ หมด ภำยใต้ช่อื กินซ่ำ ระบบบ้ำนดังกล่ำวลูกค้ำสำมำรถสังซื
่ อ้ บ้ำนได้โดยไม่
สำมำรถแก้ไขแปลนและรูปแบบบ้ำนได้หลังจำกทำสัญญำแล้ว คำดว่ำระบบก่อสร้ำงดังกล่ำวจะช่วยลดปญั หำควำม
ขัดแย้งดังกล่ำวได้จำกกำรทีช่ น้ิ ส่วนบ้ำนนัน้ ถูกผลิตจำกโรงงำน
3.1.8 ความเสี่ยงจากแนวโน้ มความต้องการของผูบ้ ริโภค
ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจ่ ะมีกำรอยู่อำศัยในรูปแบบของสังคมเมือง (Urbanization) ทำให้ควำมต้องกำรที่
อยู่อำศัยประเภทคอนโดมีเนียมและหมู่บำ้ นเพิม่ มำกขึน้ ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูป
อย่ำงไรก็ดบี ริษทั ฯ ได้พฒ
ั นำระบบบ้ำนสำเร็จรูปทัง้ หลังรำคำประหยัด ระบบกินซ่ำโฮม ซึง่ สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรสร้ำงบ้ำนได้ทวประเทศ
ั่
โดยในระบบกำรก่อสร้ำงดัง้ เดิม และระบบกำรก่อสร้ำงบ้ำนกึ่งสำเร็จรูป จะมี
ั
ปญหำในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไปยังต่ำงจังหวัดมำกกว่ำของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ในส่วนของรัว้ สำเร็จรูปนัน้ โอกำสในกำรเติบโตยังมีอยู่สงู โดยยังสำมำรถทีจ่ ะขยำยตลำดสู่ภูมภิ ำค
ซึง่ เป็ นไปตำมแผนกำรขยำยโรงงำนออกสูภ่ ูมภิ ำคของบริษทั ฯ
3.1.9 ความเสี่ยงจากนาเสนอสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาด
บริษทั ฯ มีกำรนำเสนอสินค้ำใหม่ออกสูต่ ลำดอย่ำงสม่ำเสมอ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้นำเสนอรัว้ รุ่น Sandy และ
Brick FENZER และ Zen FENZER ซึง่ บริษทั ฯ ได้ผลิตรัว้ ดังกล่ำวจำกเครื่องจักรจำกประเทศญีป่ นุ่ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้
เปิ ดโครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ) บริษัทฯ จึงมี
ควำมเสีย่ งในแง่ของกำรทำตลำดและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในตัวสินค้ำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มกี ำรสำรวจควำมต้องกำรรัว้ สำเร็จรูปรุ่นใหม่ เบื้องต้นจำกทำงลูกค้ำก่อนสังซื
่ ้อ
เครื่องจักรและได้รบั กำรตอบรับในระดับทีด่ ี รวมทัง้ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ซง่ึ มีควำมโดดเด่น และมีรำคำทีแ่ ข่งขันได้
บริษัท ฯ คำดว่ ำ ผลิต ภัณ ฑ์น้ี จ ะเป็ น ที่ส นใจของลู ก ค้ำ และประสบควำมส ำเร็จ ในกำรท ำตลำดในประเทศเช่ น กัน
นอกจำกนี้ โครงกำรบ้ำนเดอะกินซ่ำตัง้ อยู่ในทำเลทีด่ ี จำนวนบ้ำนไม่มำก และรำคำอยู่ในระดับทีแ่ ข่งขันได้ รวมทัง้ กำร
ก่อสร้ำงบ้ำนสำเร็จรูปของบริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และสำมำรถลดต้นทุนกำรก่อสร้ำงได้ในระยะยำว บริษทั ฯ จึง
คำดว่ำโครงกำรบ้ำนดังกล่ำวจะเป็ นทีส่ นใจของลูกค้ำ และประสบควำมสำเร็จ
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3.1.10 ความเสี่ยงจากการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกาหนดเวลา
ในกำรทำสัญญำสร้ำงบ้ำนกับลูกค้ำจะมีกำรกำหนดระยะเวลำกำรส่งมอบทีช่ ดั เจนในข้อตกลงร่วมกัน และใน
บำงครัง้ จะมีกำรระบุกำรค่ำปรับทีเ่ กิดจำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ เนื่องจำกควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละรำยมีควำมแปรผัน
ในระหว่ำงกำรปลูกสร้ำงอยู่ตลอดเวลำ กำรส่งมอบงำนล่ำช้ำของผูร้ บั เหมำช่วย หรือกำรขำดแคลนแรงงำน หรือเหตุผล
อื่นใด อำจส่งผลกระทบต่อระยะเวลำกำรส่งมอบตำมสัญญำ ทำให้บริษัทฯ อำจถูกเรียกร้องควำมเสียหำยจำกควำม
ล่ำช้ำได้
อย่ ำ งไรก็ต ำม บริษัท ฯ มีทีม งำนส่ ว นบริก ำรลู ก ค้ำ ระหว่ ำ งกำรก่ อ สร้ำ ง มีส ถำปนิ ค ให้ก ำรบริก ำรอยู่
ตลอดเวลำ ทำให้กำรแก้ไขปญั หำต่ำงๆ จำกควำมต้องกำรลูกค้ำแต่ละรำยทีไ่ ม่เหมือนกันเป็ นปจั จุบนั ทันด่วน รวมทัง้
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะมุ่งเน้นกำรขำยบ้ำนสำเร็จรูป ซึง่ ลูกค้ำจะไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้ำงได้ ซึง่
จะทำให้ลดควำมเสีย่ งจำกกำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ นอกจำกนี้ ทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ ไม่เคยถูกปรับในมูลค่ำทีม่ นี ัยสำคัญจำก
กำรส่งมอบบ้ำนล่ำช้ำ
3.1.11 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผูผ้ ลิ ตรายหนึ่ งผลิ ตแผ่นผนังบางรุน่
ตัง้ แต่ ปี 2547 บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงผู้ผลิตรำยหนึ่งผลิต แผ่นผนังรัว้ บำงรุ่น เนื่องจำกที่ตงั ้ ของผู้ผลิตดังกล่ำว
สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวก ในปี 2556 และ 6 เดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีสดั ส่วน
ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตรำยนี้ผลิตแผ่นผนังรัว้ คิดเป็ นมูลค่ำร้อยละ 29.62 และร้อยละ 30.13 ของต้นทุนกำรผลิตรัว้ ทัง้ หมด หำก
ผูผ้ ลิตรำยนี้ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ตำมกำหนด หรือลดปริมำณกำรผลิตรัว้ ให้บริษทั ฯ หรือยกเลิกกำรผลิตรัว้ ให้
บริษัททัง้ หมด อำจทำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถส่งมอบรัว้ สำเร็จรูปให้แก่ลูกค้ำได้ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่ อผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม ทีผ่ ่ำนมำผูผ้ ลิตรำยนี้สำมำรถส่งมอบแผ่นผนังรัว้ ให้แก่บริษทั ฯ ได้ทนั ตำมกำหนด และบริษทั ฯ
ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แก่ผู้ผลิตรำยนี้ นอกจำกนี้ หำกผู้ผลิตรำยนี้ไม่สำมำรถผลิต แผ่นผนังรัว้ ให้แก่บริษัทฯ หรือไม่
สำมำรถส่งมอบแผ่นผนังรัว้ ได้ทนั ตำมกำหนด ผู้บริหำรเชื่อว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถเพิม่ กำลังกำรผลิต แผ่นผนังรัว้ ให้
เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เอง
3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยกลุม่ ผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ ลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุล ถื อหุน้ ในบริษทั ฯ เท่ำกับร้อยละ 52.64 ของทุน
จดทะเบียนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน จึงทำให้กลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุลสำมำรถควบคุมมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นทีต่ ้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับบริษทั กำหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอ
ได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรดำเนินธุ รกิจของบริษัทฯ เป็ นไปอย่ ำงโปร่ง ใส และมีกำรถ่ ว งดุลอำนำจในกำร
บริหำรงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้ำงกำรจัดกำรซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบไปด้วยบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ และมีกำรกำหนดขอบเข ต
กำรดำเนินงำนและกำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรกำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุมกิจกำร และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง อีกทัง้ ยังมีกำร
แต่งตัง้ บุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษั ทจำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำนรับหน้ำที่
เป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุ มตั ริ ำยกำรต่ำงๆ
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ก่อนนำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้ว่ำจ้ำงบริษทั ตรวจสอบภำยในมำทำหน้ำทีต่ รวจสอบระบบควบคุม
ภำยในเพื่อให้เป็ นไปตำมระบบงำนทีไ่ ด้กำหนดไว้
3.2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สำมัญที่บริษัทเสนอขำยให้ประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่อนได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้ำทำกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นตลำดรองรับในกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ดังนัน้ หุ้นสำมัญทีถ่ ูกเสนอ
ขำยในครัง้ นี้อำจจะประสบปญั หำในเรื่องสภำพคล่องในกำรซือ้ ขำยในตลำดรองได้ หำกหุน้ สำมัญของบริษทั ไม่สำมำรถ
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ซึง่ อำจทำให้ผู้ถอื หุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้
อย่ำงไรก็ต ำม บริษัท ฯ ได้ดำเนิ นกำรยื่นขอให้ร ับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึง่ ขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้ำเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯในเบือ้ งต้นแล้วพบว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยทีก่ ำหนดให้
ต้องมีผถู้ อื หุน้ รำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยซึง่ ต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอ
ขำยหุ้นต่อประชำชน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติ
เกีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น

ส่วนที่ 2.2.3 หน้ำ 5

