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1 ปจจัยความเส่ียง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองเผชิญกับปจจัยความเส่ียงตาง ๆ ซ่ึงความเส่ียงดังกลาวประกอบดวยความเส่ียงใน
การประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปและความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายรับ    
ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง ผลประกอบการ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมูลคาหุนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม อาจม ี
ความเสี่ยงอื่น ๆ ซ่ึงบริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะน้ี หรือซ่ึงบริษัทฯ เห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ              
ผลประกอบการหรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะน้ี ดังน้ัน การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี          
ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีดวย

1.1 ปจจัยความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.1 ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

การท่ีบริษัทฯ ไดรับวงเงินสินเชื่อจํานวน  9,030 ลานบาทจากธนาคา รกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)            
(“ธนาคารกรุงไทย”) โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินกูสําหรบัลูกคาช้ันดี (Minimum Lending Rate) และ 
อัตราดอกเบี้ย Treasury Yield Curve ที่ธนาคารกรุงไทยจะประกาศเปนครั้งคราวนั้น ตนทุนทางการเงินและภาระในการชําระหน้ี
ของบริษัทฯ จึงอาจเพิ่มสูงข้ึนเม่ือธนาคารกรุงไทยประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกลาว นอกจากน้ี ความผันผวนของ        
อัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มสูงข้ึนดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสาํคัญตอแนวทางการประกอบธุรกิจ ผลประกอบการ          
ฐานะการเงิน หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการแขงขันในตลาดธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทฯ ไมอาจรับประกันไดวา       
ธนาคารกรุงไทยจะไมปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยท่ีคิดจากบริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ สามารถปรับเพ่ิม
ดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม และ/หรอื คาบริการท่ีเรียกเก็บจากลูกคาใหสอดคลองกับภาระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทฯ ได

1.1.2 ความไมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ปจจุบัน บริษัทฯ ใชแหลงเงินทุนในการใหสินเชือ่บัตรเครดิตแกลูกคาของบริษัทฯ จากเงินกูยืมจากธนาคารกรุงไทย 
บริษัทฯ มียอดสินเชือ่บัตรเครดิต ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 4,007.78 ลานบาท ซ่ึงจํานวนน้ีเปนเงินทุนท่ีบริษัทฯ
กูยืมจากธนาคารกรุงไทยท้ังหมด ซ่ึงหากบริษัทฯ ไมมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ แผนการขยาย           
การประกอบธุรกิจ หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ แมวาบริษัทฯ ไมมี       
เหตุผลใดๆ ท่ีจะเช่ือวาธนาคารกรุงไทยจะลดหรอืยกเลิกวงเงินกูท่ีบริษัทฯ ไดรับอนุมัติอยูในปจจุบันภายหลังการเสนอขายหุนตอ
ประชาชน ขอจาํกัดท่ีธนาคารกรุงไทยไมอาจใหสินเช่ือแกบริษัทฯ เกินกวารอยละ 25 ของเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ของธนาคารกรุงไทย
ทําใหบริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายท่ีจะไมพ่ึงพาแหลงเงินทุนแหลงใดแหลงหน่ึงมากเกินไป ในขณะนี้บริษัทฯ กําลงัอยูในระหวาง
การพิจารณาท่ีจะหาแหลงเงินทุนหมุนเวียนอ่ืน เชน การออกตราสารหน้ีเพ่ือระดมทุนจากนักลงทุนและ/หรือประชาชนท่ัวไป และ
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีนโยบายท่ีจะกูยืมเปนเงินตราตางประเทศเพ่ือใชเปน
ทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.3 การสูญเสียสถานะสมาชิกของ Visa International Service Association และ MasterCard International 
Incorporated
บริษัทฯ ดําเนินธรุกิจบัตรเครดิตโดยเปนสมาชกิประเภท Associate ของ Visa International Service Association

(“Visa”) และสมาชิกประเภท Affiliate ของ MasterCard International Incorporated (“MasterCard”) ตามสัญญาโอนสินทรัพย
และสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนระหวางบริษัทฯ กับธนาคารกรุงไทย ฉบับลงวันที ่ 26 มิถุนายน 2545 ธนาคารกรุงไทย
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ตกลงใหความสนับสนุนบริษัทฯ ในการดํารงสถานะสมาชิกภาพประเภท Associate และ Affiliate ของสถาบันดังกลาวตอไป     
จนกวาบริษัทฯ จะสมัครเปนสมาชิกประเภท Principal ในขณะที่บริษัทฯ ยังไมไดเปนสมาชิกประเภท Principal บริษัทฯ จะยังคง
ตองไดรับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยซ่ึงเปนสมาชิกประเภท Principal จึงจะสามารถดํารงสมาชิกภาพประเภท Associate 
และ Affiliate ตอไปได ในกรณีที่บริษัทฯ สูญเสียสมาชิกภาพของสถาบันท้ังสอง บริษัทฯ จะไมสามารถออกหรืออนุญาตใหลูกคา  
ใชบัตรเครดิตภายใตชื่อ Visa หรือ MasterCard หรือไมสามารถใชเครือขายบริการบัตรเครดิตหรือใชสัญลักษณของสถาบัน       
ดังกลาวได อันจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอรายได การประกอบธุรกิจหรือผลประกอบการของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ไมมี
เหตุผลใดท่ีทําใหบริษัทฯ เช่ือวาธนาคารกรุงไทยจะไมใหการสนับสนุนบริษัทฯ ตอไป และไมมีเหตุผลใดท่ีบริษัทฯ หรือธนาคาร
กรุงไทยจะสูญเสียสมาชิกภาพ Visa และ MasterCard เน่ืองจากเทาท่ีบริษัทฯ ทราบสถาบันท้ังสองยังไมเคยเพิกถอนสมาชิกภาพ
ของสมาชิกรายใด

1.1.4 การสูญหายของขอมูลเก่ียวกับผูถือบัตรเครดิต
เน่ืองจากขอมูลทางธุรกิจของบรษัิทฯ ถูกเก็บรักษาไวในระบบสารสนเทศของธนาคารกรุงไทยซึ่งมีระบบจัดเก็บขอมูลหลัก

และขอมูลสํารองตามหลักการเก็บรักษาขอมูล โดยมีบริษัทกรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของธนาคาร
กรุงไทยเปนผูใหบริการดานงานสนับสนุนแกบริษัทฯ ในกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบันทึกขอมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับลูกคาบัตรเครดิตและรายการการใชจายบัตรเครดิตของลูกคาท่ีดําเนินการโดย บริษัท กรุงไทย 
คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงเปนระบบหลัก ขัดของ หรือไดรับความเสียหาย  บริษัทฯ ยังคงสามารถดึงขอมูลท่ีจัดเก็บไวใน
ระบบจัดเก็บขอมูลสาํรองท่ีจัดเก็บท่ีบริษัทฯ และท่ีบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ข้ึนมาใชได ดังน้ัน บริษัทฯ    
จึงเชื่อวา การสูญหายของขอมูลเก่ียวกับผูถือบัตรเครดิตเปนการช่ัวคราวเน่ืองจากขอมูลหลกัขัดของ จึงไมนาจะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ รายได หรือผลประกอบการของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

1.1.5 การไมปฏิบัติตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนและสัญญาวาจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิตโดย
ธนาคารกรุงไทย
ภายใตประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการใหบริการดานงาน

สนับสนุนแกบุคคลอื่นฉบับลงวันที ่ 26 ตุลาคม 2544 ธนาคารกรุงไทยสามารถใหบริการดานงานสนับสนุนแกบุคคลท่ีธนาคาร
กรุงไทยถือหุนเกินกวารอยละ 20 เชน บริษัทฯ ได  โดยในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ ไดทําสัญญากับธนาคารกรุงไทย  
ซ่ึงธนาคารกรุงไทยตกลงท่ีจะใหบริการดานงานสนับสนุน (Back Office) แกบริษัทฯ เปนระยะเวลา 15 ปนับต้ังแต                
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2545 ซ่ึงในกรณีท่ีธนาคารกรุงไทยไมปฏิบัติตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนน้ันอาจจะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และในกรณีท่ีธนาคารกรุงไทยไมปฏิบัติตามสัญญาวาจางบริหารธุรกิจบตัรเครดิตจะทําใหบริษัทฯ   
สูญเสียรายไดจากคาธรรมเนียมการบริหารดังกลาว อยางไรก็ตาม ไมมีเหตุใดท่ีทําใหบริษัทฯ เชื่อวา ธนาคารกรุงไทยจะไมปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาว อีกท้ังการเขาทําสญัญาดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยแลว อีกท้ังไมมี
เหตุใดท่ีทําใหบริษัทฯ เชื่อวาธนาคารกรุงไทยจะลดสัดสวนการถือหุนของธนาคารในบริษัทฯ ลงต่ํากวารอยละ 20 ภายหลัง     
การเสนอขายหุนในครั้งนี ้ (รายละเอียดตามขอ 11 รายการระหวางกัน)

1.1.6 การแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
การดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตในอนาคตจะตองตกอยูภายใตบทบัญญัติของ พ.ร.บ.  การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต          

ซ่ึงปจจุบันราง พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจบตัรเครดิตดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลวและอยูในระหวาง
การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร บริษัทฯ ไมสามารถคาดหมายไดวา พ.ร.บ. ดังกลาวจะมีผลใชบังคับเม่ือใด

ภายใตราง พ.ร.บ. ฉบับปจจุบันกําหนดใหผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตตองขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด อีกท้ังไดกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับการประกอบธุรกิจ      
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บัตรเครดิตเพื่อกํากับดูแลธุรกิจบัตรเครดิต ดังน้ัน บริษัทฯ อาจจะตองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานและการดําเนินกิจการ          
เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดตาม พ.ร.บ. ดังกลาว อันอาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวมากข้ึน นอกจากนี้
อัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมท่ีบริษัทจะเรียกเก็บจากผูถือบัตรอาจถกูควบคุมโดย พ.ร.บ. ดังกลาวดวย ซ่ึงอาจจะเปนผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี ้ การประกอบธรุกิจบตัรเครดิตและการใหสินเช่ือสวนบุคคลโดยผูประกอบการท่ีไมใชสถาบันการเงิน อาจจะ
ตองตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจสถาบันการ เงินซ่ึงรางพระ ราชบ ัญญัติดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของ  
รัฐสภา ภายใตรางกฎหมายดังกลาว ผูประกอบธรุกิจการเงินซ่ึงมิใชสถาบันการเงินอาจตองอยูภายใตการกํากบัดูแลของธนาคาร
แหงประเทศไทย

อยางไรก็ตาม สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฉบับน้ียังอาจเปลี่ยนแปลงไดในระหวางการพิจารณาของ              
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ท้ังน้ี การมีผลใชบังคับของพระราชบัญญติัฉบับน้ียังไมอาจถูกกําหนดไดแนนอน

นอกจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวขางตนแลว ภายใตพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545        
การดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทฯ อาจถูกพิจารณาไดวาเปนการดําเนินการตลาดแบบขายตรงและ/หรือตลาดแบบตรง    
ซ่ึงหากเขากรณีดังกลาว บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามบทบัญญติัของพระราชบัญญติัน้ี ขณะน้ีบริษัทฯ กําลังอยูในระหวางการศึกษา
พระราชบัญญัติฉบับน้ี รวมท้ังทําการปรกึษาหารือกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากกฎหมายน้ีเปนกฎหมายใหมท่ีเพ่ิงมี
ผลใชบังคับในปลายเดือนสิงหาคมท่ีผานมาน้ี

1.2 ปจจัยความเส่ียงท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับธุรกิจใหบริการบัตรเครดิต

1.2.1 การท่ีบัตรเครดิตถูกใชอยางทุจริต
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของผูประกอบการบัตรเครดิตโดยท่ัวไปจะมีความเสียหายจากการท่ีบัตรเครดิตบางสวน

อาจถูกใชโดยทุจริต หรอืมีการปลอมแปลง ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็เชนกัน  มีกรณีท่ีบัตรเครดิตของบริษัทฯ บางสวน  
ถูกใชอยางทุจริตหรือมีการปลอมแปลงบัตร โดยท่ีบางครัง้บริษัทฯ ไมอาจระงับการใชบัตรเครดิตดังกลาวไดทันทวงที ซ่ึงกอใหเกิด
ความเสียแกบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมสามารถติดตามหน้ีดังกลาวได  ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บรษัิทฯ มีคาใชจาย       
จากการใชบัตรเครดิตโดยทุจริตและการใชบัตรเครดิตปลอมประมาณ 1-2 ลานบาทตอป  ซ่ึงคิดเปนสัดสวนตอลูกหน้ีบัตรเครดิต
สุทธิท่ีต่ํากวามาตรฐานของวีซา หรือมาสเตอรการด อยางไรก็ตามเพ่ือปองกันและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ ได
จัดกําหนดกระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ซ่ึงบริษัทฯ เชื่อวาระบบสารสนเทศท่ีใชในการตรวจสอบและ    
ปองกันการใชบัตรเครดิตดังกลาว รวมท้ังพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมอยางตอเน่ืองสามารถตรวจสอบการใชบัตรเครดิต       
โดยทุจริตหรือโดยบุคคลอื่นไดในระยะเวลาท่ีผานมา ความเสียหายของบริษัทฯ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรเครดิตโดยทุจริตถือวา
เปนจํานวนท่ีต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับยอดลูกหน้ีสุทธิของบริษัทฯ และปจจุบันน้ีไมมีเหตุใดท่ีทําใหบริษัทฯ เชื่อวาคาใชจาย         
ของบริษัทฯ ท่ีเกิดจากการใชบัตรเครดิตโดยทุจริตจะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคญั

1.2.2 การท่ีผูสมัครบัตรเครดิตแจงขอมลูเท็จ

บริษัทฯ เชื่อวาข้ันตอนการอนุมัติใบสมัครบัตรเครดิตและการตรวจสอบขอมูลของผูสมัครบัตร รวม ท้ัง            
ระบบสารสนเทศท่ีใชในการวิเคราะหการอนุมัติบัตรเครดิตของบริษัทฯ รัดกุมและสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท
อื่นท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศ อยางไรก็ตาม การไดรับขอมูลอันเปนเท็จดังกลาวอาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถ
พิจารณาถึงความสามารถในการชําระหน้ี หรือกําหนดวงเงินการใชบัตรเครดิตท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหร ับผูถือบัตรเครดิต     
แตละรายดังกลาวได บรษัิทฯ จึงอาจไดรับความเสียหายจากการท่ีผูสมัครบัตรเครดิตแจงขอมูลอันเปนเท็จในการสมัครบัตรเครดิต  
ซ่ึงเม่ือผูถือบัตรเครดิตดังกลาวใชบัตรเครดิตซ้ือสินคาหรือบริการเกินกวาความสามารถของตนท่ีจะชําระหน้ีคืน บริษัทฯ อาจไม



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่5 ของ 77

สามารถติดตามหรือไดรับชาํระหน้ีคืนเต็มจาํนวนจากผูถือบัตรเครดิตดังกลาวได อันอาจจะสงผลกระทบตอผลประกอบการหรอื
ฐานะการเงินของบริษัทฯ หรอือาจจะทําใหตนทุนการประกอบการของบริษัทฯ เพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม เทาท่ีผานมาขอมูลเท็จ
ของผูสมัครบัตรเครดิตท่ีบริษัทฯ ตรวจพบและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากขอมูลเท็จของผูสมัครบัตรเครดิต      
มีจํานวนนอย และไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ

1.2.3 ความผิดพลาดในการพิจารณาของพนักงานบริษัทฯ ในการอนุมัติบัตรเครดิตและวงเงินการใชบัตร
เครดิต (Credit Line)

ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยมิไดกําหนดใหผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตตองพิจารณา และอนุมัติ 
วงเงินการใชบัตรเครดิตของผูสมัครบัตรเครดิตตามจํานวนรายไดของผูสมัครบัตรเครดิต แมวาบริษัทฯ จะเชื่อวาบริษัทฯ           
ไดกําหนดข้ันตอนการอนุมัติบัตรเครดิตและวงเงินการใชบัตรเครดิตท่ีรัดกุม โปรงใส และมีประสิทธิภาพไมนอยกวา                
ผูประกอบธุรกิจใหบริการบัตรเครดิตรายอื่น ๆ การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตและวงเงินบัตรเครดิตยังคงตองอาศัยดุลพินิจของ
พนักงานของบริษัทฯ แตละคนตามหลักเกณฑและข้ันตอนท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว หากพนักงานของบริษัทฯ อนุมัติบัตรเครดิตแกผู
สมัครบัตรเครดิตท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนด หรืออนุมัติวงเงินสูงกวาท่ีผูสมัครบัตรเครดิตควรจะไดรับและผูถือบัตร
เครดิตไมสามารถชําระเงินคืนแกบริษัทฯ  ภาระหน้ีสูญของบริษัทฯ อาจเพิ่มสูงข้ึนอันอาจจะสงผลกระทบตอผลประกอบการ 
ฐานะการเงิน หรือตนทุนการประกอบการของบริษัทฯ  อยางไรก็ตาม ในระยะเวลาท่ีผานมายังไมปรากฎวาไดเกิดภาระหน้ีสูญ
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสาํคัญ อันเน่ืองมาจากความบกพรองในหลักเกณฑและข้ันตอนในการอนุมัติบัตรเครดิตและวงเงินการใชบัตร
เครดิตของบริษัทฯ นอกจากนี ้ เพ่ือเปนการลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาว บรษัิทฯ ไดอยูในระหวางการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
Credit Scoring ท่ีมีอยูใหรองรับหลกัเกณฑใหมของบริษัทฯ เพ่ือใหกระบวนการอนุมัติบัตรเครดิตและวงเงินการใชบัตรเครดิตแตละ
รายมีมาตรฐานเดียวกันและรวดเร็วมากข้ึน

1.3 ปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ

1.3.1 บริษัทฯ อยูระหวางการย่ืนคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนท่ัวไปในครั้งน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณา

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลกัทรัพยจดทะเบียน ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ไดยื่นแบบคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรพัยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2545
และบริษัทหลักทรพัย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลวเห็นวา 
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย               
แหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที ่22 มกราคม 2544 
ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 600 ราย ดังน้ัน 
บริษัทฯ ยังคงมีความไมแนนอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรพัยใหหุนสามัญของบรษัิทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดวย
เหตุดังกลาว ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง หรือ อาจไมไดรับ         
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาท่ีคาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได หรอืหากบริษัทฯ 
ไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนท่ัวไปเพ่ือใหมีคุณสมบัติครบตามหลกัเกณฑของตลาดหลักทรัพยได


