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. ปัจจัยความเสียง
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความเสียง ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลในหนังสือชีช0 วนฉบับนี0 และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ทีปรากฏในเอกสารนี0 โดยเฉพาะปจั จัยความเสียง ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ปจั จัยความเสียงทีระบุในหัวข้อนี0เป็ นปจั จัยความเสียงทีบริษทั ฯ เห็นว่ามีนัยสําคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่ อ ฐานะทางการเงิน ผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท ฯ และมู ล ค่ า หุ้น ของบริษัท ฯ รวมทัง0 อาจส่ง ผลต่ อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ นอกเหนือจากความเสียงทีระบุในหัวข้อ
นี0 อาจมีความเสียงอืนๆ ทีบริษัทฯ ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี0 หรือเป็ นความเสียงทีบริษทั ฯ พิจารณาในขณะนี0แล้ว
เห็นว่าไม่มผี ลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึงความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
.

ความเสียงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ

. . ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล
ปจั จุบนั นโยบายของรัฐบาลทีสนับสนุ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น นโยบายบ้านหลังแรก นโยบายสิทธิพเิ ศษ
ทางด้านภาษี และค่าใช้จ่ายในการโอน ได้ครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ซึงการสิ0นสุดลงของนโยบายต่างๆ จะส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี0 นโยบายการลงทุนของรัฐในส่วนของ
สาธารณู ป โภคพื0น ฐานก็จ ะส่ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมวัส ดุ ก่ อ สร้า งและอุ ต สาหกรรมอสัง หาริม ทรัพ ย์ เช่ น กัน
เนืองจากการลงทุนของรัฐมีผลต่อความต้องการในวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ โดยอาจจะทําให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึน0
และอาจทําให้วสั ดุก่อสร้างบางประเภทขาดแคลน นอกจากนี0 บริษัทฯ อาจมีความเสียงจากการทีรัฐบาลอาจแก้ไข
กฎหมายการควบคุมนํ0 าหนักการขนส่งสินค้าของรถบรรทุก ทําให้รถบรรทุกขนสามารถขนส่งสิน ค้าได้ใ นจํานวน
นํ0าหนักทีลดลง ซึงจะส่งผลให้บริษทั ฯมีภาระต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าเพิมมากขึน0 โดยหากบริษทั ฯไม่
สามารถผลักภาระต้นทุน ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ ปจั จัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ อฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี จากในปจั จุบนั สภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงเติบโตต่อเนือง และทีอยู่อาศัยเป็ นปจั จัยหลักในการ
ดํารงชีพ บริษทั ฯ จึงเชือว่าอุปสงค์ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้างยังมีอยู่สงู นอกจากนี0 ปจั จุบนั บริษทั ฯ
มีนโยบายมุ่งทีจะพัฒนาจุดกระจายสินค้าไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัวประเทศ มีแนวทางทีจะให้ลกู ค้ามารับสินค้าด้วยตนเอง
ซึงจะทําให้ลกู ค้าเป็ นผูร้ บั ภาระต้นทุนการขนส่งของลูกค้าด้วยตนเอง และช่วยลดความเสียงดังกล่าวทีจะเกิดต่อบริษทั ฯ
. .% ความเสียงจากการเปลียนแปลงต้นทุนวัสดุก่อสร้าง และค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง
วัตถุดบิ หลักในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ คือ ปูนซีเมนต์ ลวดเหล็กแรงดึงสูง และเหล็กเส้น โดยในปี 255E
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนลวดเหล็กแรงดึงสูงและเหล็กเส้นคิดเป็ นประมาณร้อยละ 27 และปูนซีเมนต์คดิ เป็ นประมาณร้อยละ 12
ของต้นทุนขายตามลําดับ ทัง0 นี0 การเปลียนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างจากทีประเมินไว้ในช่วงเสนอราคาให้แก่ลูกค้า
อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ เนืองจากโดยทัวไปบริษทั ฯ จะตกลงราคา
ขายสินค้า และราคาก่อสร้างบ้าน ก่อนผลิตสินค้าหรือก่อสร้างบ้าน นอกจากนี0 โดยปกติ บริษทั ฯ ตกลงราคาก่อสร้าง
บ้านกับลูกค้าก่อนทีจะตกลงค่าใช้จ่ายกับผูร้ บั เหมาช่วง ทําให้หากค่าใช้จ่ายผูร้ บั เหมาช่วงจริงแตกต่างจากทีบริษทั ฯ
ประเมินไว้ อาจจะส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่ได้ผลกําไรจากการก่อสร้างบ้านตามทีประเมินไว้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนราคาต้นทุนการก่อสร้างอย่างสมําเสมอทําให้สามารถประเมินต้นทุน
ก่อสร้างให้ใกล้เคียงกับต้นทุนการก่อสร้างจริง โดยฝ่ายบริหารจะติดตามการเปลียนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างทีสําคัญ
ส่วนที . . หน้า !
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อย่างใกล้ชดิ หากวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน0 มาก บริษัทฯ มีมาตรการเพิมเติมเพือควบคุมต้นทุนของวัสดุ
ก่อสร้าง กล่าวคือ บริษทั ฯ จะสังซือ0 วัสดุก่อสร้างนัน0 เป็ นการล่วงหน้าจากผูจ้ ําหน่ าย นอกจากนี0 ระยะเวลาการก่อสร้าง
บ้านของบริษทั ฯ มีระยะเวลาไม่นานเพียงประมาณ 6 เดือน
. . ความเสียงจากการขนส่งสิ นค้า
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องพึงพาการขนส่งสินค้า ทัง0 ในส่วนของการขนส่งวัตถุดบิ เข้าสู่โรงงาน และ
การส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ทัง0 ในส่วนของผลิตภัณฑ์รวั 0 สําเร็จรูป และโครงสร้างสําเร็จรูปทีจะนําไปใช้ในการสร้างบ้าน
สําเร็จรูปทีทีดินของลูกค้า ซึงชิ0นส่วนโครงสร้างสําเร็จรูป เช่น ผนังสําเร็จรูป มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยรูปแบบการ
ขนส่งของบริษทั ฯ จะพึงพาการขนส่งโดยรถบรรทุก บริษทั ฯ จะเผชิญความเสียงจากการขนส่งสินค้าให้ทนั ต่อเวลา และ
ความเสียหายทีอาจเกิดขึน0 ระหว่างขนส่งหากเกิดเหตุการณ์ทมิี ได้คาดคิด เช่น การเกิดอุบตั ิเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
รวมทัง0 การขนส่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็จะมีขอ้ จํากัดในด้านของเวลาการวิงของรถขนส่ง ทําให้บริษทั ฯ อาจ
ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้แก่ลกู ค้าได้ตามระยะเวลาทีตกลงไว้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารกําหนดการส่งมอบสินค้าโดยเผือระยะเวลาไว้เป็ นอย่างดี และมีระบบการวาง
แผนการจัดส่งทีแน่นอน มีผรู้ บั จ้างขนส่งสํารองไว้หลายราย ในกรณีทเที
ี ยวขนส่งมีปริมาณเพิมขึน0 อย่างมาก
. ., ความเสียงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิ จ
เนืองจากบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ซึงเป็ นกลุ่มทีได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยตรง ดังนัน0 ปจั จัยทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการว่างงาน อัตราดอกเบี0ย
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่มผี ลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมโดยตรง ในสภาวะเศรษฐกิจ
ตกตําอาจทําให้ความต้องการในด้านทีอยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างลดลง อันอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีการวางแผนการผลิตทีสอดคล้องกับความต้องการสังซือ0 โดยบริหารไม่ให้มสี นิ ค้าคงคลัง
ทีไม่หมุนเวียนอยู่ในคลังสินค้าของโรงงาน
ในส่วนของความผันผวนจากลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้กระจายการจําหน่ าย
สิน ค้า กลุ่ม เป้ า หมายไปยัง กลุ่ ม อืนๆ ในสัด ส่ว นทีสูงขึ0น โดยการวิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ใ หม่ เพือตอบสนองต่ อ
กลุ่มเป้าหมายอืนๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าสร้างบ้านทัวไป หน่วยงานราชการต่างๆ เป็ นต้น
. .0 ความเสียงจากผิดนัดชําระเงิ น
บริษทั ฯ ได้มกี ารให้เครดิตทางการค้ากับลูกค้าของบริษทั ฯ ดังนัน0 บริษทั ฯ จึงมีความเสียงจากการผิดนัดชําระ
เงินได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มนี โยบายในการคัดกรองลูกค้าทีเหมาะสม โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการชําระหนี0ของลูกค้า นอกจากนี0 บริษทั ฯ มีแผนทีจะมุ่งการขายในรูปแบบทีรับชําระเงินเป็ นเงินสดให้
มากขึน0 และบริษทั ฯ ได้แต่งตัง0 คณะกรรมการตรวจสอบเครดิตของตัวแทนจําหน่ ายรัว0 สําเร็จรูป FENZER โดยเฉพาะ
เพือกําหนดวงเงินเพือไม่ให้เกิดความเสียงต่อธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง ในส่วนธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษทั ฯ มีการแบ่งงวด
งาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเริมการก่อสร้างเมือได้รบั ชําระเงินค่างวดล่วงหน้าเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
. .2 ความเสียงจากผูร้ บั เหมาช่วงและแรงงาน
ในธุรกิจการรับสร้างบ้านสําเร็จรูปนัน0 บริษทั ฯ ได้จดั หาผูร้ บั เหมาช่วงในการดําเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
แบบบ้านทีกําหนด ส่งผลให้บริษทั ฯ มีความเสียงในกรณีทผูี ร้ บั เหมาช่วงไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและภายในระยะเวลาทีกําหนด เนืองจากการขาดแคลนแรงงานทีมีฝีมอื หรือสาเหตุอนๆ
ื ความเสียงดังกล่าว
อาจส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง ชือเสียงของบริษัทฯ และอาจกระทบต่อรายได้ ผลการดําเนินงาน รวมทัง0 ฐานะ
ทางการเงินของบริษทั ฯ ได้
ส่วนที . . หน้า
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อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั เหมาช่วง จึงทําให้บริษทั ฯ มีผูร้ บั เหมาช่วงทีพร้อม
ทํางานให้กบั บริษทั ฯ ในระดับทีเพียงพอ นอกจากนี0การสร้างบ้านสําเร็จรูปของบริษทั ฯ จะเน้นใช้วสั ดุสาํ เร็จรูปทีผลิต
จากโรงงาน ทําให้บริษทั ฯ สามารถลดการพึงพาแรงงานลงได้ และสามารถควบคุมคุณภาพอยู่ในระดับทีเป็ นมาตรฐาน
มาจากโรงงาน
. .4 ความเสียงจากคดีฟ้องร้อง
บริษทั ฯ อาจถูกฟ้องร้องจากการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น บริษทั ฯ อาจถูกฟ้องร้อง
จากลูกค้าเนืองจากการส่งมอบบ้านให้กบั ลูกค้าไม่ตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า บริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึ
ความเป็ นไปได้หรือผลลัพธ์ของการดําเนินการดังกล่าว ทัง0 นี0 หากบริษทั ฯ ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวเพือให้
เกิดผลดีกบั บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.2.7 ข้อพิพาททางกฎหมาย)
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มที มี วิศวกรทีจะตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามทีตกลงกับลูกค้าก่อน
การส่งมอบ บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินธุรกิจรับสร้างบ้านระบบ “คิวเซฟ ไดมอนด์” โดยก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง ก่ออิฐฉาบปูน
และมุงหลังคา ซึงในส่วนงานสถาปตั ย์ลกู ค้าเป็ นผูด้ าํ เนินการเอง ทําให้ขอ้ โต้แย้งทีเกิดจากการก่อสร้างบ้านมีปริมาณที
ลดน้อยลง ซึงจะส่งผลให้คดีฟ้องร้องอาจเกิดขึน0 น้อยมากในอนาคต เมือเทียบกับจํานวนและมูลค่างานก่อสร้างต่อปี
นอกจากนี0 ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ให้บริการรับสร้างบ้านทัง0 หลัง โดยรับจ้างก่อสร้างโครงสร้างและงานสถาปตั ย์
ทัง0 หลัง โดยใช้ระบบสําเร็จรูปทัง0 หมด ภายใต้ชอื กินซ่า ระบบบ้านดังกล่าวลูกค้าสามารถสังซือ0 บ้านได้ โดยไม่สามารถ
แก้ไขแปลนและรูปแบบบ้านได้หลังจากทําสัญญาแล้ว คาดว่าระบบก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยลดปญั หาความขัดแย้ง
ดังกล่าวได้จากการทีชิน0 ส่วนบ้านถูกผลิตจากโรงงาน
. .6 ความเสียงจากแนวโน้ มความต้องการของผูบ้ ริโภค
ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มทีจะมีการอยู่อาศัยในรูปแบบของสังคมเมือง (Urbanization) ทําให้ความต้องการที
อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมและหมู่บา้ นเพิมมากขึน0 ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างบ้านสําเร็จรูป
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบบ้านสําเร็จรูปทัง0 หลังราคาประหยัด ระบบกินซ่าโฮม ซึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการสร้างบ้านได้ทวประเทศ
ั
โดยในระบบการก่อสร้างดัง0 เดิม และระบบการก่อสร้างบ้านกึงสําเร็จรูป จะมี
ปญั หาในการเคลือนย้ายแรงงานไปยังต่างจังหวัดมากกว่าของบริษทั ฯ
นอกจากนี0 ในส่วนของรัว0 สําเร็จรูปนัน0 โอกาสในการเติบโตยังมีอยูส่ งู โดยยังสามารถทีจะขยายตลาดสูภ่ ูมภิ าคซึง
เป็ นไปตามแผนการขยายโรงงานออกสูภ่ ูมภิ าคของบริษทั ฯ
. .7 ความเสียงจากนําเสนอสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาด
บริษทั ฯ มีการนําเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสมําเสมอ ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้นําเสนอรัว0 รุ่น Sandy และ
Brick FENZER และ Zen FENZER ซึงบริษทั ฯ ได้ผลิตรัว0 ดังกล่าวจากเครืองจักรจากประเทศญีปุน่ รวมทัง0 บริษทั ฯ ได้
เปิ ดโครงการบ้านเดอะกินซ่า (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที . . ลักษณะการประกอบธุรกิจ) บริษัทฯ จึงมี
ความเสียงในแง่ของการทําตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตัวสินค้า
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการสํารวจความต้องการรัว0 สําเร็จ รูปรุ่ นใหม่เ บื0องต้นจากทางลูกค้าก่ อนสังซื0อ
เครืองจักร และได้รบั การตอบรับในระดับทีดี รวมทัง0 คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ซงมี
ึ ความโดดเด่น และมีราคาทีแข่งขันได้
บริษัท ฯ คาดว่ า ผลิต ภัณ ฑ์น0ี จ ะเป็ น ทีสนใจของลู ก ค้า และประสบความสํา เร็จ ในการทํา ตลาดในประเทศเช่ น กัน
นอกจากนี0 โครงการบ้านเดอะกินซ่าตัง0 อยู่ในทําเลทีดี จํานวนบ้านไม่มาก และราคาอยู่ในระดับทีแข่งขันได้ รวมทัง0 การ
ส่วนที . . หน้า
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ก่อสร้างบ้านสําเร็จรูปของบริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย และสามารถลดต้นทุนการก่อสร้างได้ในระยะยาว บริษทั ฯ จึง
คาดว่าโครงการบ้านดังกล่าวจะเป็ นทีสนใจของลูกค้า และประสบความสําเร็จ
. . 8 ความเสียงจากการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกําหนดเวลา
ในการทําสัญญาสร้างบ้านกับลูกค้า จะมีการกําหนดระยะเวลาการส่งมอบทีชัดเจนในข้อตกลงร่วมกัน และใน
บางครัง0 จะมีการระบุการค่าปรับทีเกิดจากการส่งมอบบ้านล่าช้า เนืองจากความต้องการลูกค้าแต่ ละรายอาจมีการ
เปลียนแปลงในระหว่างการปลูกสร้างอยู่ตลอดเวลา การส่งมอบงานล่าช้าของผูร้ บั เหมาช่วงหรือการขาดแคลนแรงงาน
หรือเหตุผลอืนใด อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบตามสัญญา ทําให้บริษทั ฯ อาจถูกเรียกร้องความเสียหาย
จากความล่าช้าได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีทมี งานส่วนบริการลูกค้าระหว่างการก่อสร้าง มีสถาปนิกให้การบริการอยู่ตลอดเวลา
ทําให้การแก้ไขปญั หาต่ างๆ จากความต้องการลูกค้าแต่ละรายทีไม่เหมือนกันมีความเหมาะสม รวมทัง0 ในปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะมุ่งเน้นการขายบ้านสําเร็จรูป ซึงลูกค้าจะไม่สามารถเปลียนแปลงแบบก่อสร้างได้ ซึงจะทําให้ลด
ความเสียงจากการส่งมอบบ้านล่าช้า นอกจากนี0 ทีผ่านมาบริษทั ฯ ไม่เคยถูกปรับในมูลค่าทีเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของ
รายได้จากธุรกิจรับสร้างบ้านต่อปี จากการส่งมอบบ้านล่าช้า
. . ความเสียงจากการว่าจ้างผูผ้ ลิ ตรายหนึ งผลิ ตแผ่นผนังบางรุน่
ตัง0 แต่ ปี fdE บริษัทฯ ได้ว่ าจ้างผู้ผลิตรายหนึงผลิต แผ่น ผนังรัว0 บางรุ่น เนืองจากทีตัง0 ของผู้ผลิตดัง กล่า ว
สามารถกระจายสินค้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวก ในปี ffg และปี ffE บริษทั ฯ มีสดั ส่วนว่าจ้างผูผ้ ลิต
รายนี0ผลิตแผ่นผนังรัว0 คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ h.if และร้อยละ f.jE ของต้นทุนการผลิตรัว0 ทัง0 หมด หากผูผ้ ลิตรายนี0ไม่
สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนด หรือลดปริมาณการผลิตรัว0 ให้บริษทั ฯ หรือยกเลิกการผลิตรัว0 ให้บริษัททัง0 หมด
อาจทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรัว0 สําเร็จรูปให้แก่ลูกค้าได้ หรือหากบริษัทฯ ต้องผลิตแผ่นรัว0 เพือทดแทนส่วนที
ผู้ผ ลิต รายดัง กล่ า วไม่ ผ ลิต ก็อ าจจะทํา ให้ต้น ทุ น การผลิตของบริษัท ฯ เพิมขึ0น ซึงอาจจะส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาผูผ้ ลิตรายนี0สามารถส่งมอบแผ่นผนังรัว0 ให้แก่บริษทั ฯ ได้ทนั ตามกําหนด และบริษทั ฯ ไม่
เคยผิดนัด ชําระหนี0แ ก่ผู้ผลิตรายนี0 นอกจากนี0 หากผู้ผลิตรายนี0ไม่ สามารถผลิตแผ่ นผนังรัว0 ให้แก่ บริษัท ฯ หรือไม่
สามารถส่งมอบแผ่นผนังรัว0 ได้ทนั ตามกําหนด ผู้บริหารเชือว่าบริษัทฯ จะสามารถเพิมกําลังการผลิตแผ่นผนังรัว0 ให้
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้เอง
.%

ความเสียงด้านการบริหารจัดการ

.%. ความเสียงจากการถือครองหุ้นส่วนใหญ่โดยกลุ่มผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีความเสียงจากการทีกลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุน้ ในบริษทั ฯ เท่ากับร้อยละ f .gd ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน จึงทําให้กลุ่มคุณธวัช มีประเสริฐสกุลสามารถควบคุมมติที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง0 หมดไม่ว่าจะเป็ นเรืองการแต่งตัง0 กรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนทีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่
ของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กําหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน ใน d ของทีประชุมผู้
ถือหุน้ ดังนัน0 ผูถ้ อื หุน้ รายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เสนอ
ได้
อย่ า งไรก็ต าม เพือให้ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และมีก ารถ่ ว งดุ ล อํา นาจในการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้างการจัดการ ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบไปด้วยบุคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ และมีการกําหนดขอบเขต
ส่วนที . . หน้า d
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การดําเนินงานและการมอบอํานาจให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มีการกําหนดมาตรการการทํารายการที
เกียวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุมกิจการ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง อีกทัง0 ยังมีการ
แต่งตัง0 บุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั จํานวน d ท่าน โดยกรรมการอิสระ 4 ท่านรับหน้าที
เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพือทําหน้าทีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุ มตั ริ ายการต่างๆ
ก่อนนําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี0 บริษทั ฯ ยังได้ว่าจ้างบริษทั ตรวจสอบภายในมาทําหน้าทีตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในเพือให้เป็ นไปตามระบบงานทีได้กาํ หนดไว้
.%.% ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญทีบริษัทเสนอขายให้ประชาชนในครัง0 นี0 เป็ นการเสนอขายก่อนได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้าทําการซื0อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็ นตลาดรองรับในการซือ0 ขายหุน้ สามัญของบริษทั ดังนัน0 หุ้นสามัญทีถูกเสนอ
ขายในครัง0 นี0อาจจะประสบปญั หาในเรืองสภาพคล่องในการซือ0 ขายในตลาดรองได้ หากหุน้ สามัญของบริษทั ไม่สามารถ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้ ซึงอาจทําให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูส้ นใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ไม่ได้
รับผลตอบแทนจากการขายหุน้ ตามราคาทีคาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ต าม บริษัท ฯ ได้ดําเนิ นการยืนขอให้ร ับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึงขณะนี0ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง0 นี0 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษา
ทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯในเบือ0 งต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจะสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รืองการกระจายการถือหุน้ รายย่อยทีกําหนดให้
ต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า jj รายซึงต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ j ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน โดยทีปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติ
เกียวกับการกระจายการถือหุน้ รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทกํี าหนดดังกล่าวข้างต้น
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