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ปจจัยความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว จากปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่รายงานในเอกสารนี้
อนึ่ง ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวอาจมิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู หากแตเปนปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไดประเมิน
ไวตามสถานการณและขอมูลที่มีอยู ณ ปจจุบัน ดังนั้น อาจยังคงมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิทราบในขณะนี้ ซึ่งอาจ
เปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และแนวทางของบริษัทฯ ในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุป
ไดดังนี้
3.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูบริหารระดับสูง
บริษัทฯ มีการพึ่งพิงกลุมผูบริหารระดับสูงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย
1) นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริหาร
2) นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ
3) นางสาวสุนิสา รัตนเนนย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารฝายงานแสดงสินคา พิพิธภัณฑและกิจกรรม
การตลาด
4) นายบัญชา ลิ้มวรรัตน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 1
5) นายดํารงค วงษประยูร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 2
โดยกลุมผูบริหารระดับสูงดังกลาวเปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปน
ผูรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ผูรับเหมาชวง และผูจัดจําหนายวัสดุ และเปนผูรับผิดชอบการสงมอบ
งานใหตรงเวลา ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของลูกคา ทําใหความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคตจึงขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯในการรักษากลุมผูบริหารระดับสูงดังกลาวใหอยูกับบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้น การสูญเสียผูบริหารระดับสูงดังกลาวคนใดคนหนึ่งโดยมิสามารถหาผูบริหารที่เหมาะสมมาทดแทนได อาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ สามารถรักษากลุมผูบริหารระดับสูงดังกลาวได จากการที่บริษัทฯ เปนหนึ่งใน
ผูนําธุรกิ จออกแบบและตกแตงงานในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) และบริษัทฯ มี
นโยบายในการใหสวัสดิการและรางวัลที่เหมาะสม โดยจะเห็นไดจากการที่กลุมผูบริหารระดับสูงดังกลาวไดทํางานกับ
บริษัทฯ มายาวนานกวา 8 ป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสนับสนุนใหผูบริหารระดับกลางไดรับการอบรมความรูในดานตางๆ
ที่จําเปนตอการบริหารกิจการจากเครือขาย Kingsmen เพื่อใหผูบริหารระดับกลางในแตละฝาย มีความรูความสามารถ
เพียงพอ สําหรับการรับชวงตอธุรกิจจากผูบริหารระดับสูงในอนาคต

3.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ มีการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีฝมือ และมีประสบการณเฉพาะดาน เชน นักออกแบบ หัวหนา
โครงการ ชางไม และชางมีฝมือตางๆ โดยความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการสรรหาและการอบรม
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหมๆ ใหมาทํางานกับบริษัทฯ รวมถึงการรักษาและกระตุนใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเดิมให
ทํางานกับบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจทําให
บริษัทฯ ไมสามารถบรรลุขอผูกพันตามสัญญาที่ใหไวกับลูกคา หรือกระทบตอแผนงานที่บริษัทฯ ไดวางไว เชน การสง
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มอบงานใหตรงเวลา ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของลูกคา ดังนั้น การสรรหา การรักษา และการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญดังกลาวขางตน อาจสงผลกระทบในทางลบตอ ธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงปจจัยทางดานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปนสําคัญ และเตรียมการรับมือกับปญหาในระยะ
ยาว โดยการฝกฝนและอบรมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอยางตอเนื่อง จึงมีจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาก
เพียงพอ ทําใหสามารถทดแทนการทํางานกันไดหากมีการสูญเสียบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางรายไป อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ สามารถดําเนินการจางผูรับเหมาชวง (Sub-Contracts) ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเปน
งานๆ ไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการใหสวัสดิการและรางวัลที่มีความเหมาะสมแกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เหลานี้ ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงดังกลาวลงได
3.3

ความเสี่ยงที่เกิดจากการวาจางผูรับเหมาชวง (Sub-Contracts)
แมวาบริษัทฯ มีทีมงานกอสรางและผลิตชิ้นงานเปนของบริษัทฯ เอง อยางไรก็ดี เนื่องจากปริมาณงานในแตละปมี
จํานวนมาก และอาจตองใชความเชี่ยวชาญในการทํางานเฉพาะดานที่แตกตางกัน เชน ความเชี่ยวชาญดานระบบไฟ แสง
เสียง ความเชี่ยวชาญการกอสรางดวยวัสดุตางๆ เชน โลหะ กระจก บริษัทฯ จึงวาจางผูรับเหมาชวงเพื่อมอบหมายงานที่
บุคลากรของบริษัทฯ ยังไมสามารถดําเนินการได โดยในบางโครงการอาจมีความจําเปนตองวาจางผูรับเหมาชวงมากถึง 3-4
ราย ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญในงานที่แตกตางกันของผูรับเหมาในแตละราย

ในบางสายงาน อาทิ งานศิลป หรืองานระบบที่มีความซับซอน อาจมีความจําเปนที่จะตองพึ่งพาผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีนอยราย ประกอบกับรูปแบบของธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา ซึ่งบริษัทอื่นๆ อาจมีความจําเปนในการ
วาจางผูรับเหมาชวงที่มีความสามารถในระยะเวลาเดียวกัน จึงอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนผูรับเหมาชวงที่มีฝมือบางราย
นอกจากนี้การวาจางผูรับเหมาชวง อาจกอใหเกิดปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ อาทิ ความเสี่ยงจากการสงมอบงานชา ซึ่งอาจสงผล
กระทบใหการทํางานตอจากผูรับเหมาเกิดการหยุดชะงัก เปนเหตุใหบริษัทฯ สงมอบงานใหแกลูกคาไมทันเวลา
อยางไรก็ตาม กอนการจางผูรับเหมาชวง บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่เหมาะสมตอการทํางาน และ
มีการตรวจสอบคุณภาพการทํางานของผูรับเหมาชวงที่บริษัทฯ ไดมอบหมายงานใหโดยละเอียดทุกขั้นตอน จึงทําใหงานมี
คุ ณ ภาพ ได ม าตรฐาน และส ง มอบตรงเวลา บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ผู รั บ เหมา สร า ง
ความคุนเคยกันในการทํางานรวมกัน สงผลใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น ทําใหผูรับเหมาชวงกลายเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมีความพรอมที่จะรับงานตอๆ ไปไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหาผูรับเหมาราย
ใหมๆ อยูเปนประจํา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
3.4

ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของแผนการตลาดและการขยายกิจการของลูกคา
การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และการจัดอีเวนท เปนหนึ่งในกลวิธีทางการตลาดในการประชาสัมพันธเพื่อ
ทําการสื่อสารกับผูบริโภค ชวยในการกระตุนกําลังซื้อ และสงเสริมการขายของลูกคาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น หาก
ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการถูกยกเลิกงาน หรือการชะลอการจัดงานของ
ลูกคาได นอกจากนี้ ธุรกิจตกแตงภายในของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากความไมแนนอน จากการยกเลิกหรือชะลอ
การขยายกิจการหรือการปรับปรุงการตกแตงภายในของลูกคาดวย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด และการยกเลิก
หรือชะลอการขยายกิจการของลูกคา อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายในการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเนนกลุมลูกคา
แบรนดระดับโลก ที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมีศักยภาพทางการแขงขันสูงในตลาดโลก มีนโยบายในการทํา
การตลาดอยางตอเนื่อง มีแผนการตลาดในการกระตุนยอดขายสม่ําเสมอ และมีการขยายตัวของพื้นที่คาปลีกอยางตอเนื่อง
โดยสวนมากกลุมลูกคาดังกลาวจะมีนโยบายและงบประมาณในการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการอยางตอเนื่อง หรือมี
แผนการขยายกิจการและปรับปรุงการตกแตงภายในที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาที่อยูในกลุมธุรกิจคาปลีก กลุมธุรกิจ
ยานยนต และกลุมธุรกิจการเงิน เปนตน
3.5

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเมือง ภัยธรรมชาติฯลฯ

ปจจัยภายนอกตางๆ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไมแนนอนทางการเมือง หรือภัยธรรมชาติ อาจนําไปสูการ
ถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวโยงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจาก
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของผูบริโภคสงผลกระทบโดยตรงกับนโยบายทางการตลาดและการขยายกิจการของ
ลูกคา ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กําลังซื้อของผูบริโภคลดลง เปนเหตุใหผูประกอบการหลายรายอาจชะลอการขยายกิจการ
หรือปรับปรุงรานคา หรือปรับเปลี่ยนนโยบายจากการกระตุนยอดขายโดยใชวิธีอื่นเปนการทดแทน ดังนั้น ปจจัยภายนอก
ดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ดังจะเห็นไดจาก วิกฤติน้ําทวมของประเทศไทยในป 2554 รวมถึงการชุมนุมทางการเมืองระหวางป 2556-2557 เปน
สาเหตุใหการประกอบธุรกิจดานตางๆ เกิดการชะลอตัว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยซบเซาจากความไม
แนนอนทางการเมือง เปนเหตุใหลูกคาจํานวนมากชะลอการขยายกิจการหรือปรับปรุงรานคา และยกเลิกการจัดงานแสดง
สินคาและนิทรรศการในชวงเวลาดังกลาว
อยางไรก็ดี หลังจากผานพนวิกฤติน้ําทวมของประเทศไทยในป 2554 และการชุมนุมทางการเมืองระหวางป 25562557 เศรษฐกิจในประเทศไทยไดมีการฟนฟูตามลําดับ ประกอบกับการเปดตลาด AEC ในอนาคตอันใกล สงผลให
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ ใหความสนใจในการงานแสดงสินคาและนิทรรศการมากขึ้น จํานวนผูประกอบการจากตางประเทศ
เขามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เกิดการขยายตัวของหางสรรพสินคาออกสูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศจนถึงประเทศ
เพื่อนบานอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทฯอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดทําประกันภัยที่คลอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายที่เกิดจากน้ําทวม และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไวดวย
3.6

ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดและผลประกอบการในระหวางป

เนื่องจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) จะมีงานใหญ 2 งาน คือ งาน Motor Show ซึ่งจัดใน
ไตรมาส 1 ของทุกป และ งาน Motor Expo ซึ่งจัดในไตรมาส 4 ของทุกป ซึ่งเปนงานที่บริษัทฯใหบริการออกแบบและ
ผลิตบูธแสดงสินคาใหแกลูกคาหลายราย ดังนั้น รายไดจากการใหบริการของบริษัทฯจึงมีความผันผวนในระหวางป โดย
งานใหญ 2 งานดังกลาวสงผลใหรายไดจากการใหบริการ และผลประกอบการของบริษัทฯในชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 4
สูงกวาไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของทุกป
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รายไดจากธุร กิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions)

ลานบาท

180

400

160

350

140

300

120

รายไดจากการใหบริการรวม

250

100

200

80

150

60
40

100

20

50

0

0

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
2556

ไตรมาส 3
2557

ไตรมาส 4

2558

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
2556

ไตรมาส 3
2557

ไตรมาส 4

2558

นอกจากนี้ บริษัทฯมีความเสี่ยงที่จะมีผลการดําเนินงานขาดทุนในบางไตรมาสที่มิไดมีการจัดงานใหญๆ โดยในไตร
มาส 2 ป 2558 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ (3.8) ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิ (5.5) ลานบาท
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดการใหบริการ โดยบริษัทฯมีการขยาย
งานเชิงรุกเพิ่มสัดสวนรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) ใหมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯมีการขยายธุรกิจ
การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) เพื่อ
ชดเชยกับรายไดที่ลดลงในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนงานในการทําการตลาดรวมกัน (cross
marketing) ระหวางธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) และ ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) อาทิ การรับ
ออกแบบและตกแตงภายในรานคา ตอเนื่องดวยการใหบริการจัดกิจกรรมเปดตัวรานคาและสินคา เปนตน
ทั้งนี้ บริษัท ฯเชื่อ วาการดําเนินการตางๆขางตน จะสามารถลดผลกระทบจากความผั นผวนของรายไดและผล
ประกอบการในระหวางปได อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายไดและผลประกอบการทั้งปแลว ความผันผวนดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
3.7

ความเสี่ยงจากการประเมินตนทุนงานต่ําไป หรือจากตนทุนงานสูงกวาที่คาดการณไว (Cost Overrun)

บริษัทฯ ใหบริการแกลูกคาเปนรายโครงการ โดยมีการกําหนดราคาในอัตราคงที่ของแตละโครงการ ดังนั้น บริษัทฯ
ตองมีการประเมินตนทุนงานใหถูกตองกอนที่จะเสนอราคาแกลูกคา เพื่อทําใหบริษัทฯ ไดรับอัตรากําไรตามที่ไดคาดการณ
ไวหลังโครงการแลวเสร็จ โดยในการประเมินตนทุนงานดังกลาว บริษัทฯ มีการจัดทําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Bill of
Quantity) หรือบัญชีตนทุนการการทํางาน (Pre-Cost) ซึ่งมีการพิจารณาถึงชนิดและปริมาณวัสดุที่ใช รวมถึงตนทุนวัสดุ
ตนทุนคาแรง และตนทุนอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน บริษัทฯ อาจไมสามารถประมาณตนทุนงานใหถูกตองแมนยําได
เนื่องจากการมีเวลาจํากัดในการประเมินตนทุนงาน และการหาราคาวาจางผูรับเหมาชวงหรือราคาวัสดุกับผูจัดจําหนายใน
เวลาอันสั้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุภายหลังจากการเสนอราคาแกลูกคาแลว ทําใหตนทุนงานที่บริษัทฯ ประเมิน
อาจต่ําไปจากตนทุนที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ การประเมินตนทุนงานที่ต่ําไป รวมถึงความผิดพลาดของงานที่เกิดจากบริษัทฯ
หรือผูรับเหมาชวง และการลาชาในการสงมอบงาน อาจทําใหตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณไว (Cost Overrun) ดวย
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ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณไว จะทําใหอัตรากําไรของโครงการลดลง ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดทําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Bill of
Quantity) หรือบัญชีตนทุนการการทํางาน (Pre-Cost) ที่ละเอียด และมีการตรวจสอบราคาวาจางผูรับเหมาชวงหรือราคาวัสดุ
กับผูจัดจําหนายอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาคาเผื่อของตนทุนกอนการเสนอราคาแกลูกคา และมีระบบ
การบริหารจัดการตนทุนโดยหัวหนาโครงการจะมีการประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นจริงระหวางการทํางานเปนระยะ ซึ่งทําให
บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงจากการที่มีตนทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณไวได
3.8

ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาไมชําระเงินตามสัญญา
โดยทั่วไปแลว บริษัทฯ เก็บเงินมัดจํางวดแรกประมาณรอยละ 20-30 ของมูลคาสัญญากอนการเริ่มทํางาน และทยอย
เก็ บ เงิน สว นที่เ หลื อ ตามความสํ าเร็ จ ของงานสํา หรั บ ธุ ร กิ จ งานตกแต งภายใน และในส วนธุ ร กิ จ งานแสดงสิ นค าและ
นิทรรศการนั้น บริษัทฯ เก็บเงินมัดจํางานแรกประมาณรอยละ 40-60 ของมูลคาสัญญากอนการเริ่มทํางาน และเก็บเงินสวน
ที่เหลือภายหลังจากที่การจัดงานดังกลาวจบลง นอกจากนี้ ในระหวางการทํางาน บริษัทฯ และลูกคาอาจมีการตกลงเพิ่มหรือ
ลดงาน ซึ่งจะถูกปรับปรุงในการเก็บเงินงวดสุดทาย ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกคาไมชําระเงินตามสัญญา
ในบางงวดหรือทั้งหมดได หากบริษัทฯไมสามารถเก็บเงินจากลูกคาไดตรงเวลาหรือลูกคาไมชําระเงินตามสัญญา บริษัทฯ
อาจไดรับผลกระทบในทางลบตอกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการลูกหนี้การคาโดยในงานที่มีมูลคาสูงบริษัทฯ จะกําหนดงวดการชําระเงินใหมีความถี่
มากขึ้นตามความสําเร็จของงาน และใหเครดิตเทอมแกลูกคาประมาณ 30-60 วัน นอกจากนี้ หากลูกหนี้รายใดมีปญหาการ
ชําระเงินหรือมียอดคางชําระสะสมเปนจํานวนหนึ่ง บริษัทฯ จะติดตามทวงถามเปนระยะๆ และจะชะลอการใหบริการครั้ง
ใหมจนกวาลูกคารายดังกลาวจะชําระเงินของงานเดิมกอน
นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือนจํานวน 20 ราย โดยมียอด
คางชําระรวม 8.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.1 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือน และพิจารณาลูกหนี้รายตัวสําหรับลูกหนี้ที่มีขอบงชี้วา
ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ โดยบริษัทฯ ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวจํานวน 6.6 ลานบาท อยางไรก็
ตาม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ไมครอบคลุมลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 12 เดือนทั้งจํานวน เนื่องจากมีลูกหนี้การคาบางราย
ที่คางชําระมากกวา 12 เดือน แตไดทยอยจายชําระเงินใหแกบริษัทฯ บริษัทฯจึงไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้
รายดังกลาว
3.9

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคาสิ้นสุดลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
การที่บริษัทฯ ใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคา Kingsmen ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับ
ความเชื่อถือถึงคุณภาพและบริการ ทําใหบริษัทฯ มีลูกคาเพิ่มมากขึ้นและสงผลใหรายไดจากการประกอบธุรกิจฯ เพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น หากสัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคาสิ้นสุดลง ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถใชชื่อทาง
การคาและเครื่องหมายการคา Kingsmen ไดอีกตอไป อาจทําใหลูกคาเกิดความไมมั่นใจในคุณภาพและบริการที่จะไดรับ
และอาจไมใชบริการของบริษัทฯ อีกตอไป ซึ่งหากเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
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เดิมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) เพียงอยางเดียว ภายหลังจากที่ Kingsmen
Creatives Ltd.ไดเขาลงทุนในบริษัทฯ ในป 2545 นั้น บริษัทฯไดเริ่มธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) ภายใตเครื่องหมาย
การคา Kingsmen และไดดําเนินธุรกิจดังกลาวเรื่อยมา จนทําใหบริษัทฯมีรายไดในธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
เติบโตขึ้นคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.9 และรอยละ 37.7 ของรายไดจากการใหบริการรวมในป 2557 และ 6 เดือนแรกป 2558
ตามลําดับ จากการที่ Kingsmen Creatives Ltd. แนะนําลูกคาใหมในครั้งแรก กอรปกับบริษัทฯใหบริการงานดวยคุณภาพ
และสงมอบตรงเวลา ทําใหลูกคาดังกลาว เกิดความมั่นใจในคุณภาพและบริการ และกลับมาใชบริการของบริษัทฯอยาง
ตอเนื่องในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อวาสัดสวนรายไดจากลูกคาใหมที่ผานการแนะนําจากเครือขาย Kingsmen ในชวงป
2557 และงวด 6 เดือนแรกป 2558 มีสัดสวนโดยประมาณไมเกินรอยละ 10 ของรายไดจากการใหบริการรวม สําหรับงานใน
ครั้งแรก โดยเปนงานตกแตงภายใน (Interiors) เปนสวนใหญ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อวา บริษัทฯมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทในเครือ Kingsmen มากวา 13 ปนับตั้งแตป 2545
ที่ Kingsmen Creatives Ltd. ไดเขารวมทุนเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯจะสามารถรักษา
ความสัมพันธที่ดีไดตอไปในอนาคต
3.10 ความเสี่ยงจากชื่อเสียงของบริษัทฯ ในแงลบที่มาจากผลงานหรือการใหบริการ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจงานตกแตงภายใน งานแสดงสินคาและนิทรรศการงาน การตลาดทางเลือก และงาน
พิพิธภัณฑและสวนสนุก ลวนแตเปนธุรกิจในการสรางสรรคผลงานที่ไมเพียงเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาเทานั้น แต
ผลงานที่สงมอบจะตองสรางความประทับใจตอ ผูบริโภค ผูเขาชมสินคาในรานคา หรือบุคคลทั่วไปที่เขารวมงานดวย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเปนในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผลงานที่สงมอบใหกับลูกคาจะตองเปน
ผลงานที่สมบูรณใหเปนไปตามแผนที่วางไว โดยความผิดพลาดตางๆ อาทิ ความผิดพลาดจากการออกแบบ การกอสราง
การสงมอบงานที่ลาชา หรือการสงมอบงานที่ไมสมบูรณใหแกลูกคา อาจสงผลกับชื่อเสียงของบริษัทฯ ในระยะยาว มีความ
เสี่ยงสูงจากการยกเลิกงานจากลูกคารายเดิมรวมถึงลูกคารายอื่นในอนาคต และบริษัทฯ อาจจะตองใชระยะเวลานานในการ
สั่งสมชื่อเสียงของบริษัทใหมเพื่อใหไดรับการยอมรับจากลูกคารายเดิม นอกจากนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ
หรือกอสรางตอสถานที่ของลูกคาหรือบุคคลภายนอก ที่บริษัทฯ อาจตองชดใชคาเสียหายดังกลาว อาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯดวย
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการทํางานในแตละโครงการที่รัดกุม โดยมีแผนงานและมีควบคุมดูแล
การก อ สร า งหรื อ ติ ด ตั้ ง งานอย า งเป น ขั้ น ตอน นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได ทํ า ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต อ
บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการทํางานในสถานที่ที่เปนที่ตั้งของงานดวย
3.11 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
โดยทั่วไปแลวธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจงานตกแตงภายใน งานแสดงสินคาและนิทรรศการงาน การตลาด
ทางเลือก และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก ลวนแตเปนธุรกิจที่ไดรับการวาจางจากลูกคาเปนรายโครงการ โดยบริษัทฯตอง
เขารวมประมูลงานรวมกับบริษัทคูแขงอยูเปนประจํา ไมวาจะเปนในธุรกิจงานตกแตงภายใน หรือธุรกิจงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ ซึ่งลวนแตเปนธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการวาจางจากลูกคา
ไมวาจะเปนลูกคารายเดิมและลูกคารายใหม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแบบงานที่เสนอไปไมเปนที่พอใจของลูกคา หรือการ
แขงขันทางดานราคาจากบริษัทคูแขง เปนตน การที่บริษัทฯไมไดรับการวาจางจากลูกคาบอยครั้ง อาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯ มีทีมออกแบบที่มีประสบการณและความสามารถ สามารถสรางสรรคผลงาน
ไดตรงตามแบบและสนองความตองการของลูกคาได นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีความสัมพันธอันดีกับลูกคา และสงมอบงาน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานใหแกลูกคามาอยางตอเนื่อง ประกอบกับการมุงเนนการใหบริการที่มีความเปนกันเองและยืดหยุน
บริษัทฯจึงมีความมั่นใจวา บริษัทฯมีขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน สามารถทําการแขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรมได
3.12 ความเสี่ยงจากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไมเปนไปตามที่วางแผนไว
บริษัทฯ ไดกําหนดแผนธุรกิจและกลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ อาทิ การรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศ
ไทย การลงทุนขยายโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 การลงทุนขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร และการลงทุนใน
โรงงานรังสิต-นครนายกคลอง 11 ซึ่งความสําเร็จของแผนการเติบโตดังกลาวมีความสําคัญตอธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ
หากแผนธุรกิจของบริษัทฯไมเปนไปตามที่วางแผนไว อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ เชื่อวา ภาวะอุตสาหกรรมทั้งในธุรกิจงานตกแตงภายใน และธุรกิจงานแสดงสินคานิทรรศการยังมีภาวะการ
เติบโตที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ ไดพิจ ารณาเปนอยางดีและถี่ถวน ในการกําหนดแผนธุร กิจและการลงทุนของบริษัท ฯแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจมานานกวา 27 ป และเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจดังกลาว ดังจะเห็นได
จากความสําเร็จหรือผลงานของบริษัทฯ ในอดีตที่ผานมาของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนธุรกิจใหเหมาะสมกับสถานการณทางธุรกิจในแตละชวงเวลาได
3.13 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯมีการใหบริการแกลูกคาตางประเทศที่เขามาใชบริการออกแบบและตกแตงงานในประเทศไทย โดยในป
2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการที่เปนเงินตราตางประเทศรอยละ 4.7 และรอยละ
1.8 ของรายไดจากการใหบริการรวม ตามลําดับ โดยรายไดดังกลาว สวนใหญเปนเหรียญสิงคโปร และเงินดอลลารสหรัฐฯ
ในขณะที่บริษัทฯไดมีคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมในการใชเครื่องหมายการคา คาวัสดุอุปกรณ
นําเขา คาจางออกแบบ และรับเหมาชวงระหวางบริษัทฯกับบริษัทในเครือ Kingsmen เปนตน โดยคาใชจายดังกลาว สวน
ใหญเปนเงินเหรียญสิงคโปร และเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีคาใชจายที่
เปนเงินตราตางประเทศรอยละ 9.0 และรอยละ 2.5 ของรายไดจากการใหบริการรวม ตามลําดับ
ทั้งนี้ในป 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีกําไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน (0.4)
ลานบาท (0.3) ลานบาท 2.0 ลานบาท และ 0.5 ลานบาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว โดยการกําหนดราคาในการใหบริการแกลูกคาตางประเทศ
นั้น บริษัทฯ ไดรวมความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไวในการคํานวณอัตรากําไรสวนเพิ่ม (profit margin) ในระดับหนึ่ง
ไวดวย บริษัทฯมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
3.14 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีตางๆไดทัน
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบและการกอสราง อาทิ กราฟฟคดีไซน ระบบแสง สี และเสียงตางๆ รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใชในการกอสราง เชน การติดตั้ง การแปรรูปหรือใชงานวัสดุรุนใหม ลวนแตเปนเทคโนโลยี ที่มีความซับซอน
ผูใชตองอาศัยความชํานาญและประสบการณ จึงจะสามารถนําเอาเทคโนโลยีในการออกแบบและกอสรางดังกลาว ไป
ประยุกตใชกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากบริษัทฯ ไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีตางๆได
ทัน จะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อมาประยุกตใชกับงานที่บริษัทฯ ไดรับมา บริษัทฯ
อาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันและฐานลูกคาที่สําคัญได
สวนที่ 2 หนา 39

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทฯ ไดเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเปน
ประจํ า นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยั งได รับ การสนั บ สนุน จากบริษัท ในเครือ Kingsmen ซึ่ง ตระหนักถึ งปจ จั ย ในการใชง าน
เทคโนโลยีตางๆเปนอยางดี และไดทําการจัดการอบรมสําหรับบุคลากรของบริษัทที่อยูในเครือ Kingsmen ทั่วโลกเปน
ประจํ าทุ กป เพื่อ ทํา การอบรมบุค ลากรใหเรี ย นรูเกี่ ยวกับ เทคโนโลยี ส มัย ใหม รวมถึง กลยุท ธใ นการประกอบธุร กิจ ที่
เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource) ได หากบริษัทฯ มีความจําเปน
ในการใชเทคโนโลยีที่บุคลากรของบริษัทฯ ไมมีความชํานาญมากพอ อาทิ เทคโนโลยีดาน แสง สี และเสียง เปนตน
3.15 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุมถือหุนของบริษัทรวมกันเกินกวารอยละ 50
กลุมผูถือหุนรายใหญทั้ง 2 กลุม ไดแก กลุมครอบครัวพิเศษสิทธิ์ ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 61.3 และ Kingsmen
Creatives Ltd. ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 20.0 รวมถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 81.3 ของจํานวนหุนทั้งหมดกอนการเสนอขาย
หุนตอประชาชน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญทั้ง 2
กลุมรวมกันจะลดลงเหลือรอยละ 56.0 ทั้งนี้ สัดสวนการถือหุนดังกลาว ทําใหกลุมผูถือหุนใหญทั้ง 2 กลุม สามารถควบคุม
มติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทุกเรื่องที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของ
บริษัทฯกําหนดใหตองไดรับเสียงไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นๆ อาจไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนดังกลาวเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนรายใหญทั้ง 2 กลุมลวนแตเปนผูที่มีประสบการณในการบริหารงานธุรกิจของบริษัทฯ เปน
อยางดี โดยนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ เปนผูริเริ่มและกอตั้งบริษัทฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถในธุรกิจ มีประสบการณใน
ธุรกิจมาอยางยาวนาน และเปนผูบริหารที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการธุรกิจมาตั้งแตตนมาเปน
ระยะเวลายาวนานกวา 26 ป เชนเดียวกันกับ Kingsmen Creatives Ltd. ที่มีประสบการณและความชํานาญในธุรกิจมาอยาง
ยาวนานกวา 39 ป โดยปจจุบันไดขยายเครือขายสํานักงานไปทั่วโลก ดังนั้น การเปนผูถือหุนรายใหญของทั้ง 2 กลุม จะเปน
แรงจูงใจใหผูบริหารของบริษัทฯบริหารงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแก
ลูกคา ผูถือหุน และผูเกี่ยวของอื่นที่มีผลประโยชนรวมกับบริษัทตอไปในอนาคต
3.16 ความเสี่ยงในเรื่องการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุน
ตามที่คาดการณไว หากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรอง
สําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
อย างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ได ดํ าเนิ นการยื่ นคํ าขอใหรั บหุ นสามั ญของบริษั ทฯเปนหลั กทรั พย จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพยอยูระหวางการพิจารณารับหลักทรัพยของ
บริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลว พบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยบริษัท
ตองมีผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินคาดวา บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติครบถวนเกี่ยวกับการกระจายหุนของผูถือหุนรายยอยดังกลาวหลังการเสนอขายหลักทรัพย
แลวเสร็จ
สวนที่ 2 หนา 40

