บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

1. ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบจากบริษัทผูผลิตรายใหญ
บริษัทซื้อวัตถุดิบหลัก คือ แผนเหล็กรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมชนิดเคลือบสีและไมเคลือบสี ทั้งหมดจาก
บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (“บลูสโคป สตีล”) คิดเปนมูลคาโดยเฉลี่ยรอยละ 86.64 ของวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้น
หากบลูสโคป สตีล มีนโยบายยกเลิกการผลิต หรือหยุดการจําหนายสินคาใหแกบริษัท อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม บลูสโคป สตีล เปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมรายใหญ เปนผูผลิตเหล็กแผน
เคลือบสีหนึ่งในสองรายของประเทศไทย และเปนบริษัทลูกของ BlueScope Steel Limited บริษัทผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดใน
ประเทศออสเตรเลีย กําลังการผลิตแผนเหล็กเคลือบทั้งหมดของ บลูสโคป สตีล ปจจุบันมีประมาณ 270,000 ตันตอป และ
กําลังขยายเปน 470,000 ตันตอป ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2549 ซึ่งเพียงพอตอความตองการแผนเหล็กเคลือบในตลาดปจจุบัน ทําให
ความเสี่ยงจากการหยุดจําหนายสินคาใหบริษัทเนื่องจากสินคาขาดแคลนอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ บลูสโคป สตีล จะกําหนด
ราคาขายและเงื่อนไขในการจายเงินสําหรับลูกคาแตละรายโดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อและความตอเนื่องในการสั่งซื้อ
บริษัทซึ่งทําการคากับ บลูสโคป สตีล มาเปนเวลานาน โดยไดสั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดอยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2540 และไม
เคยมีปญหาในการชําระหนี้ ไดรับการจัดอันดับอยูในระดับลูกคาชั้นดี (red customer) ของบลูสโคป สตีล โดยยอดขายที่ บลูส
โคป สตีลขายใหกับบริษัทคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4 ของยอดขายรวม และบริษัทยังไดจัดทําขอตกลงในการจัดซื้อ
วัตถุดิบกับ บลูสโคป สตีล เพื่อความชัดเจนของเงื่อนไขตาง ๆ ในการสั่งซื้อ รวมถึงขอตกลงในการใชตราสินคา “Steel Supplied
by BlueScope Steel” รวมกับตราสินคา “ROLLFORM” ของบริษัท (รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21)
ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นวาบลูสโคป สตีล จะยังคงผลิตสินคาที่เปนที่รูจักของผูบริโภคอยางตอเนื่อง และยังคงนโยบายการจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหกับบริษัทตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดเดียวกันจากผูผลิตในประเทศเกาหลีและ
ญี่ปุนไดอีกดวย
1.2 ความเสี่ยงจากคูแขงขันที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ บลูสโคป สตีล
บลูสโคป สตีล ซึ่งเปนผูจัดจําหนายวัตถุดิบหลักทั้งหมดใหกับบริษัท มีบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีผูถือหุนและกรรมการ
รวมกัน คือบริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด (“บลูสโคป ไลสาจท”) ซึ่งกอตั้งขึ้นตั้งแตป 2531 ดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหนายแผนเหล็กเคลือบขึ้นลอนเชนเดียวกับบริษัท โดยใชวัตถุดิบจาก บลูสโคป สตีล เชนเดียวกัน ดังนั้น หาก บลูสโคป
สตีล จัดจําหนายใหกับ บลูสโคป ไลสาจท ในเงื่อนไขและราคาอันทําให บลูสโคป ไลสาจท ไดเปรียบกวาเงื่อนไขและราคาที่
บริษัทไดรับ อาจทําใหบริษัทไมสามารถแขงขันในตลาดเดียวกับ บลูสโคป ไลสาจท ได และอาจมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนหลักของทั้งสองบริษัท คือ BlueScope Limited ประเทศออสเตรเลีย มีนโยบายในการแยกสาย
ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑแผนเหล็กเคลือบโลหะผสม และสายธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑแผนเหล็กรีดขึ้นลอนออกจากกันอยาง
ชัดเจน (รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21) ทําให บลูสโคป สตีล มีนโยบายการทํารายการซื้อขายกับ บลูส
โคป ไลสาจท เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยบริษัทและบลูสโคป ไลสาจท ถูกจัดอยูใน
ระดับลูกคาชั้นดี (Red customer) ของบลูสโคป สตีล เชนเดียวกัน ทําใหมั่นใจไดวาเงื่อนไขและราคาที่บริษัทและ บลูสโคป
ไลสาจท ไดรับอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม บลูสโคป ไลสาจท มีสวนแบงการตลาดของแผนเหล็กเคลือบรีดลอน
สวนที่ 2 หนา 2

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

รอยละ 29 ในขณะที่บริษัทมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 3 ทําให บลูสโคป ไลสาจท ไดรับราคาที่ต่ํากวาเนื่องจากสั่งซื้อ
ในปริมาณที่มากกวา อยางไรก็ตาม บริษัทสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยเนนความรวดเร็วในการใหบริการ สามารถวาง
แผนการผลิตเพื่อสนองความตองการที่เรงดวน และมีการสรางตราสินคา “ROLLFORM” เพื่อพัฒนาตลาดของตนเอง ใหลูกคา
รับรูถึงภาพรวมของคุณภาพวัตถุดิบและการใหบริการภายใตเครื่องหมายการคาดังกลาว ทําใหลูกคาของบริษัทเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2546 ป 2547 บริษัทมีลูกคารวมเปนจํานวน 325 ราย 475 ราย คิดเปนยอดขายเทากับ 174.43 และ 223.95 ลาน
บาท ตามลําดับ สําหรับในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีลูกคารวมเปนจํานวน 386 ราย บริษัทขายงานโครงการพรอมติดตั้ง
ใหกับเจาของโครงการโดยตรงมากขึ้น และเปนโครงการขนาดใหญหลายโครงการ จึงทําใหบริษัทขายผานผูรับเหมารายเล็ก
ลดลง โดยมีสัดสวนการขายใหกับเจาของโครงการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 ในป 2547 เปนรอยละ 36 ในงวด 9 เดือนแรกป 2548
และมียอดขายรวมเทากับ 261.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 86.43 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกป 2547
1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทจําเปนตองมีการสํารองวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา วัตถุดิบ
หลักของบริษัทคือเหล็กแผนเคลือบ คิดเปนสัดสวนโดยเฉลี่ยรอยละ 88.64 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด โดยราคาของเหล็กแผน
เคลือบมีความผันผวนตามราคาของเหล็กแผนรีดเย็นซึ่งเปนวัตถุดิบตนน้ํา (รายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ สวนที่ 2 หนา 21)
ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทอาจไดรับผลกระทบหากราคาตลาดของวัตถุดิบปรับตัวลดลงต่ํากวาตนทุนวัตถุดิบที่บริษัท
สํารองไว และอาจไดรับผลกระทบหากราคาตลาดของวัตถุดิบปรับตัวขึ้นในขณะที่บริษัทสํารองวัตถุดิบไวนอยกวาความ
ตองการ
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามแนวโนมราคาวัตถุดิบอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับกลยุทธการสํารองวัตถุดิบให
เหมาะสม และมีนโยบายปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
1.4 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองเนื่องจากความลาชาในการชําระหนี้ของลูกหนี้การคา
บริษัทมีลูกหนี้ครบกําหนดชําระเพิ่มขึ้นจาก 15.81 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 26.29 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ป
2548 คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.01 และรอยละ 53.04 ของมูลคาลูกหนี้รวม ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทยังมีมูลคางานเสร็จที่ยัง
ไมไดเรียกเก็บ (งานขายพรอมติดตั้งที่บริษัทดําเนินการติดตั้งคืบหนาไปมากกวาเงินมัดจําตามงวดที่ไดเรียกเก็บแลว และกําลังอยู
ในระหวางการรอเรียกเก็บเงินงวดสุดทายเมื่องานเสร็จสมบูรณ) เพิ่มขึ้นจาก 8.38 ลานบาท ณ สิ้นป 2547 เปน 17.16 ลานบาท
ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2548 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 104.93 ซึ่งหากบริษัทมิไดรับการชําระหนี้ตามระยะเวลาการเรียกเก็บ
อาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน สงผลกระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในงวด 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีรายไดจากการขายพรอมติดตั้งงานโครงการมากขึ้นจากป 2547 ซึ่งโดยทั่วไปแลว
การขายพรอมติดตั้งโครงการจะเรียกเก็บเงินไดชากวาการขายเพียงอยางเดียว ตามปกติบริษัทมีนโยบายเรียกเก็บเงินทันทีสําหรับ
การขายพรอมติดตั้งโครงการ และที่ผานมาสามารถเก็บเงินลูกหนี้ขายพรอมติดตั้งไดในระยะเวลาประมาณ 45-60 โดย ณ 30
กันยายน 2548 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทเทากับ 59 วัน ซึ่งยังจัดวาเปนปกติของธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการใน
การติดตามหนี้ทั้งจากการทวงถามโดยพนักงานบริษัทเอง และการติดตามโดยสํานักงานกฎหมายเฉพาะหนี้ที่คางชําระมากกวา 6
เดือน นอกจากนี้ ในการขายพรอมติดตั้งบริษัทเรียกเก็บมัดจําลวงหนาจากลูกคารอยละ 30 ของมูลคาโครงการ เรียกเก็บเงิน
รอยละ 40 เมื่อสงสินคา และเรียกเก็บรอยละ 20 ระหวางการติดตั้งสําหรับโครงการขนาดใหญ เชน โครงการติดตั้งหลังคาอาคาร
อิมแพ็ค ชาเลนเจอร เมืองทองธานี มูลคา 47.47 ลานบาท ดังนั้น จํานวนเงินที่บริษัทเรียกเก็บเมื่องานเสร็จจึงคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 10-30 ของมูลคาโครงการ ซึ่งชวยบรรเทาความเสี่ยงจากการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และสําหรับในกรณีของลูกคาที่
บริษัทพิจารณาวามีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน บริษัทจะใหลูกคาออกเช็คลวงหนาหรือตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การผิดนัดชําระหนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายจะเสนองานขายโครงการโดยตรงกับเจาของโครงการมากยิ่งขึ้น โดยไมผาน
สวนที่ 2 หนา 3
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ผูรับเหมา ทั้งนี้ เงินที่ไดจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 6.95 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของยอดขายโดยเฉพาะการขายงานโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดปจจัยเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในอนาคต
1.5 ความเสี่ยงจากการวาจางผูรับเหมาชวงในการติดตั้งงานโครงการ
บริษัทมิไดมีทีมงานใหบริการติดตั้ง แตใชวิธีการวาจางผูรับเหมาชวงในการติดตั้งผลิตภัณฑในโครงการตางๆ โดย
สัดสวนรายไดจากการขายพรอมติดตั้งโครงการในป 2546 2547 และงวด 9 เดือนแรกของป 2548 คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.70
38.16 และ 62.03 ของรายไดรวมตามลําดับ ทั้งนี้ การมีสัดสวนการขายพรอมติดตั้งงานโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ความเสี่ยงในควบคุมการติดตั้ง โดยหากบริษัทไมสามารถวาจางผูรับเหมาชวงได หรือไมสามารถควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง
อาจทําใหเกิดความลาชาในการติดตั้ง ทําใหบริษัทไมสามารถควบคุมตนทุนโครงการ ซึ่งอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ถึงแมวาบริษัทจะมีงานขายพรอมติดตั้งโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทมีวิธีบริหารการติดตั้ง
โครงการที่สามารถทําใหควบคุมคาใชจายและคุณภาพของโครงการได โดยปจจัยสําคัญในการบริหารการติดตั้งโครงการมี
ดังตอไปนี้
(1) การสรรหาผูรับเหมาชวง ตามปกติแลว บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจําหนายวัสดุมุงหลังคาจะไมมี
ทีมงานติดตั้งเปนของตนเอง แตจะใชวิธีการวาจางผูรับเหมาชวงจากภายนอก ซึ่งทําใหควบคุมตนทุนไดดีกวาเนื่องจากไมมี
คาใชจายในการวาจางพนักงานประจํา บริษัทคัดเลือกผูรับเหมาชวงโดยพิจารณาจากผลงานที่ผานมา ฐานะการเงิน จํานวน
คนงาน คุณภาพงาน และศักยภาพในการติดตั้ง ณ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีผูรับเหมาชวงที่มีศักยภาพในการติดตั้งโครงการ
ขนาดตางๆกัน ซึ่งสวนใหญดําเนินธุรกิจกับบริษัทมาเปนระยะเวลา 4 ป ขึ้นไป และผานการประเมินคุณภาพแลวทั้งสิ้น 12 ราย
ทําใหไมเกิดการพึ่งพิงผูรับเหมาชวงเพียงนอยราย และไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนผูรับติดตั้งงาน หรือทิ้งงาน
(2) การควบคุมคุณภาพของงานติดตั้ง ซึ่งหมายถึงการควบคุมคุณภาพงานของผูรับเหมาชวง บริษัทควบคุมงาน
ติดตั้งโดยการใหเจาหนาที่ฝายวิศวกรรม (Site Supervisor) เปนผูตรวจสอบคุณภาพระหวางติดตั้งงานทุกโครงการ นอกจากนี้
เมื่องานติดตั้งแลวเสร็จ บริษัทและผูวาจางจะมีการประเมินผลงานทั้งหมดรวมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหมั่นใจถึงคุณภาพโดยรวม
ของผลงาน และผูรับเหมาชวงจะรับประกันงานหลังจากสงมอบเปนระยะเวลา 1 ป
(3) การควบคุมระยะเวลาการติดตั้งใหแลวเสร็จตามที่กําหนด บริษัทกําหนดใหผูรับเหมาชวงรายงานความคืบหนา
ในการดําเนินงานใหบริษัททราบทุกๆ 15 วัน ซึ่งหากการดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนด บริษัทและผูรับเหมาชวงจะประชุม
รวมกันเพื่อหาทางแกไขอยางทันทวงที แตหากความลาชาในการติดตั้งเกิดจากผูรับเหมาชวง ผูรับเหมาชวงจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นวาการใชวิธีบริหารโครงการติดตั้งดังกลาว จะชวยใหสามารถควบคุมคุณภาพของผูรับเหมาชวงและ
ตนทุนของโครงการไดเปนอยางดี และชวยรองรับแผนการขยายธุรกิจที่เนนการขายพรอมติดตั้งมากขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม
ในจํานวนโครงการที่บริษัทไดรับทั้งหมดจนถึงไตรมาสที่ 3 ป 2548 โครงการที่มีมูลคาสูงสุด คือ โครงการอิมแพค ชาเลนเจอร
มูลคาเทากับ 47.47 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.16 ของรายไดรวม ซึ่งถึงแมวาจะเกิดความลาชาขึ้นในโครงการใด
โครงการหนึ่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
1.6 ความเสี่ยงจากการแขงขันจากสินคาทดแทน
ผลิตภัณฑหลักที่บริษัทผลิตและจัดจําหนายคือแผนเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึ้นลอนที่ใชเปนวัสดุมุงหลังคา
และฝาผนัง ซึ่งสินคาที่สามารถนํามาใชงานเพื่อวัตถุประสงคเดียวกันในตลาดมีอยูหลายประเภท เชน กระเบื้อง แผนเหล็ก
เคลือบสังกะสีลูกฟูก เปนตน ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกจากสินคาทดแทนที่หลากหลาย นอกจากนั้นราคาของผลิตภัณฑของ
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

บริษัทมีราคาสูงกวาเมื่อเทียบกับราคาของกระเบื้องหรือแผนเหล็กเคลือบสังกะสี หากผูบริโภคนิยมเลือกใชวัสดุมุงหลังคาและ
ฝาผนังชนิดอื่นแทนผลิตภัณฑของบริษัท อาจทําใหรายไดของบริษัทในอนาคตลดลงอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม วัสดุแตละชนิดมีขอดีขอเสียในการใชงานแตกตางกัน (รายละเอียดในภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
สวนที่ 2 หนา 16) คุณสมบัติของผลิตภัณฑของบริษัท ซึ่งมีความคงทนตอการกัดกรอนและการรั่วซึม อายุการใชงานยาวนาน
สูงสุด 30 ปโดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ติดตั้งไดสะดวกรวดเร็ว เปนคุณสมบัติที่มีความจําเปนตอการใชงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท โดยที่วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังประเภทอื่นไมสามารถทดแทนได ดังนั้น
บริษัทมั่นใจวาความเสี่ยงจากสินคาทดแทนจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทในระดับต่ํา ดังจะเห็นไดจากยอดขายของ
บริษัทซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องทุกป
2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 50
ปจจุบัน บริษัทถือหุนโดยบุคคลในครอบครัวอุนวรวงศ รวมกันทั้งหมด 25,600,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.14
ของทุนจดทะเบียนชําระแลว และภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ จะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของบุคคลในครอบครัวอุนวรวงศลดลงเปนรอยละ 51.20 ซึ่งยังคงจัดเปนผูถือหุนรายใหญที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุน
ในเรื่องตางๆไดเกือบทั้งหมด ยกเวนในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับเสียง 2 ใน 3
และ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนรายอื่นไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่
ผูถือหุนรายใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการถวงดุลอํานาจ จึงมีมาตรการควบคุมมิใหบุคคลในครอบครัว
อุ น วรวงศ มี อํ า นาจไม จํ า กั ด โดยจั ด โครงสร า งคณะกรรมการโดยการคั ด เลื อ กผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี
ความสามารถและประสบการณ มาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการบริหารเพื่อดูแลผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน และ
บริษัทไดมีการจํากัดอํานาจอนุมัติของกรรมการผูจัดการ หากมีรายการที่เกินกวา 10 ลานบาท จะตองผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท และมีการถวงดุลอํานาจโดยการจัดตั้งกรรมการที่เปนอิสระอีก 3 ทาน ทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบ พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และไดจัดตั้งหนวยงานควบคุมภายใน
ผูตรวจสอบภายในดํารงตําแหนงเลขานุการกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อติดตามและให
ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา ซึ่งการจัดโครงสรางกรรมการดังนี้
ถือเปนการวางโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะ
เปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 และบริษัท
โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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