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1.0 ปจจัยความเส่ียง

กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้
ท้ังน้ี  ความเสี่ยงและความไมแนนอนอื่นที่กรรมการมิไดกลาวถึงจัดเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยส ําคัญหรือเปนความเสี่ยงที่กรรมการไมอาจ
คาดหมายได อยางไรก็ตาม ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการด ําเนินธรุกิจ  สถานะการเงิน  และผลประกอบการของบริษัท

1.1! ความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ   

1.1.1 สินคาคงเหลือลาสมัยงาย

คอมพิวเตอรและสินคาประเภทไอที ถือเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจสงผลกระทบตอสินคาคงเหลือท่ียังมิไดจํ าหนาย และอาจทํ าใหบรษัิทประสบผลขาดทุนจากการ
ขายสินคาลาสมัยเหลาน้ันออกไป ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการบริหารสินคาคงเหลือ ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทมีสินคาคงเหลือท่ีเส่ือม
ความนิยมและสินคาคงเหลือที่ลาสมัย

อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการในเรื่องการบริหารสินคาคงเหลืออยางรัดกุม โดยมีหนวยงานท่ีกํ ากับดูแลสินคา
แตละหมวดสินคา โดยหนวยงานดังกลาวจะวิเคราะหและตรวจสอบคุณลักษณะของสินคาและความตองการของลูกคากลุมเปาหมายเม่ือ
วางแผนการสั่งซื้อสินคาลวงหนา โดยดํ าเนินการส่ังซ้ือสินคาใหสัมพันธกับการประมาณการยอดขาย นอกจากน้ี บริษัทมีการใชระบบ POS
(Point of Sale) ซ่ึงเช่ือมโยงกับระบบบัญชี และบริษัทยังมีการพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูล รวมถึงระบบการสื่อสารภายในองคกร  ทํ าให
ผูบริหารของบริษัทรับทราบขอมูลท่ีทันสมัยและสามารถนํ าขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดหาสินคาและบริหารสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น ซ่ึงดวยระบบงานดังกลาวจะชวยลดความเสีย่งของสินคาลาสมัยไดในระดับหน่ึง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายการจัดรายการ
สงเสริมการขายทุกเดือนเพ่ือระบายสินคาท่ีลาสมัยหรือท่ีคาดวาจะลาสมัยออกอีกทางหน่ึงดวย
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อยางไรก็ตาม ในป 2545 บริษัทมีการปรับนโยบายในการต้ังสํ ารองสินคาคงเหลือลาสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารสินคาคงเหลือใหมากยิ่งขึ้น โดยในป 2544 ป 2545 และไตรมาสท่ี 1 ป 2546 บริษัทไดตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยคิดเปนรอยละ 3.86
รอยละ 4.91 และรอยละ 3.50 ของสินคาคงเหลือของงวดนั้นๆ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

นโยบายการต้ังสํ ารอง ป 2544 นโยบายการต้ังสํ ารอง ป 2545
อายุสินคา (%) มูลคาสินคา

(ลานบาท)
จํ านวนเงิน
ท่ีต้ังสํ ารอง
(ลานบาท)

อายุสินคา (%) มูลคาสินคา
(ลานบาท)

จํ านวนเงิน
ท่ีต้ังสํ ารอง
(ลานบาท)

6-12 เดือน 9.36 10.70 1.00 เกิน 6 เดือน 25.00 2.82 0.70
12-24 เดือน 21.60 5.82 1.26 เกิน 9 เดือน 50.00 1.85 0.93
24 เดือนขึ้นไป 100.00 4.88 4.88 เกิน 1 ปข้ึนไป 100.00 9.09 9.09

รวม   21.40    7.14 รวม   13.76 10.72

นโยบายการต้ังสํ ารอง ไตรมาสท่ี 1 ป 2546
อายุสินคา (%) มูลคาสินคา

(ลานบาท)
จํ านวนเงินท่ีต้ังสํ ารอง

(ลานบาท)
เกิน 6 เดือน 25.00 4.89 1.22
เกิน 9 เดือน 50.00 1.47 0.74
เกิน 1 ปข้ึนไป 100.00 9.28 9.28

รวม   15.64 11.24
หมายเหต:ุ ในป 2544 การที่สัดสวนการตั้งส ํารองสินคาลาสมัยเปนเลขทศนิยม เนื่องจากในป 2544   บริษัทมีนโยบายการตั้งส ํารองสินคาในแต

ละอายสุนิคาของแตละหมวดสินคาตางกัน  ดังนั้น เม่ือนํ าตัวเลขดังกลาวมาวิเคราะหรวมกัน จึงเกิดเปนเลขทศนิยมขึ้น

1.1.2 ลูกหน้ีการคา

ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมลูกคารายยอย (คาปลีก) ซ่ึงเปนการซ้ือขายเงินสด
และกลุมลูกคาขายสง โดยการใหเครดิตในการชํ าระเงิน ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 สัดสวนยอดขายของกลุมลูกคา
ท้ังสองเทากับรอยละ 77 และ 23 ของรายไดจากการขายท้ังหมด ในกรณีที่ลูกหนี้การคาของบริษัทมีลักษณะเปนหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ
เปนจํ านวนมาก อาจสงผลตอสภาพคลองของบริษัทในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือสินคาของบริษัท

อยางไรก็ตาม บรษัิทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ีรัดกุม และบริษัทมีฐานของลูกคาขายสงท่ีหลากหลาย โดยลูกคา
ขายสงสวนใหญเปนลูกคาเดิมท่ีมีประวัติการซ้ือขายสินคาท่ีดี ดังน้ัน ในปจจุบันบริษัทจึงไมคาดวาบริษัทจะไดรับความเสียหายอยาง
มีนัยสํ าคัญในการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคาของบริษัท โดยในป 2544 บริษัทมีนโยบายการต้ังสํ ารองหนี้สูญดังนี้ ลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6
เดือน แตไมเกิน 1 ป บริษัทจะตั้งส ํารองรอยละ 50 ของยอดหนี้คางชํ าระ และส ําหรับลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 1 ป  บริษัทจะตั้งส ํารอง
รอยละ 100 ของยอดหนี้คางชํ าระ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป เทากับ 0.07
ลานบาท และลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 1 ป เทากับ 12.43 ลานบาท โดยบริษัทไดมีการต้ังหน้ีสงสัยจะสูญจํ านวน 12.68 ลานบาท ซ่ึงคิด
เปนรอยละ 21.32 ของลูกหนี้ทั้งหมด ซ่ึงจํ านวนเงินส ํารองหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํ าในป 2540 ถึงป 2541 เทากับ
9.20  ลานบาท ซ่ึงปจจุบันบริษัทอยูระหวางการฟองรองลูกหน้ีดังกลาว

ปจจุบัน บริษัทไดปรับนโยบายการต้ังสํ ารองหนี้สูญใหมใหมีความเขมงวดขึ้น โดยลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 3
เดือน บริษัทจะตั้งส ํารองรอยละ 50 ของยอดหนี้คางชํ าระ และส ําหรับลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน บริษัทจะตั้งส ํารองรอยละ 100
ของยอดหน้ีคางชํ าระ  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน เทากับ 0.00 ลานบาท และลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุ
เกิน 6 เดือน  เทากับ 13.64 ลานบาท และมีการตั้งส ํารองหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 13. 64 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.80 ของลูกหนี้ทั้งหมด
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และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีลูกหน้ีท่ีมีอายุเกิน 3 เดือน เทากับ  0.01 ลานบาท และลูกหน้ีคางชํ าระท่ีมีอายุเกิน 6 เดือน  เทากับ
13.62 ลานบาท และมีการตั้งส ํารองหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 13.63 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.40 ของลูกหนี้ทั้งหมด

1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขัน

ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจคาปลีกสินคาประเภทไอที ที่มีคูแขงทั้งทางตรงและทางออม โดยคูแขงโดยตรงของบริษัท ไดแก
ซุปเปอรสโตรที่คาปลีกสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยเฉพาะ หางสรรพสินคาท่ีมีแผนกสินคาไอที รานคาปลีกรายยอย
และตัวแทนจํ าหนายสินคาของบริษัทผูจัดหนายโดยตรง และคูแขงทางออมของบริษัท ไดแก บริษัทท่ีใหบริการเปนท่ีปรึกษาและวางแผน
ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีครบวงจร

นอกจากน้ี  บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการท่ีบริษัทตางชาติท่ีประกอบธุรกิจคาปลีกประเภทสินคาไอทีเขาลงทุนเปดสาขาใน
ประเทศไทย อาทิเชน CompUSA-ประเทศสหรัฐอเมริกา   Courts-ประเทศอังกฤษ   Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลีย   ซึ่งการเขามา
ของบริษัทขามชาติดังกลาวจะสงผลกระทบตอบริษัท รานคารายยอย และผูจัดจํ าหนายสินคาไอที

นอกจากน้ี เน่ืองจากการกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทไอทีอยางตอเน่ือง สงผลใหบริษัทผูผลิตสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนการผลิตไดมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน แนวโนมตนทุนสนิคาประเภทไอทีจะมแีนวโนมลดลงในอนาคต อยางไร
ก็ตาม บริษัทเช่ือวาการลดลงของตนทุนสินคาดังกลาว จะสงผลใหราคาตอหนวยของสนิคาประเภทไอทีในตลาด มีแนวโนมลดลงในทิศทาง
เดียวกัน ดังน้ัน จึงไมนาจะมีผลก ระทบตออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยางมีนัยส ําคัญ

ปจจุบันบริษัทดํ าเนินมาตรการรองรับความเพิ่มขึ้นของการแขงขันในธุรกิจ โดยบริษัทไดดํ าเนินมาตรการเพิม่จํ านวนสาขา
ของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่หลักที่เปนแหลงชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญที่สํ าคัญ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทไดรับประโยชนจากการประหยัดทางธุรกิจ (Economies of scales) และขยายฐานลูกคาท่ีสํ าคัญของบริษัทดังนั้น บริษัทคาดวาบริษัท
จะไดรบัผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาว ไมมาก

1.3 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทมีผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละ 25

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุนคิดเปนสัดสวน
รอยละ 54.11 ของทุนชํ าระแลวของบรษัิท และคิดเปนรอยละ 43.29 ของทุนชํ าระแลวภายหลงัการเสนอขายตอประชาชนในครัง้น้ี ซึ่งสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนใหญดังกลาว ทํ าใหสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดในเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกํ าหนดใหตองไดรับ
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากผูถือหุนรายใหญสามารถใชเสียงซึ่งเกินรอย
ละ 25 สํ าหรับการใชสิทธิในการคัดคานในมติตางๆ ได สงผลใหผูถือหุนรายอื่น ไมอาจถวงดุลการออกเสียงของผูถือหุนรายใหญได

1.4 ความเสี่ยงจากการท่ีผูถือหุนรายใหญอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเนื่องจากมีกิจการที่มีลักษณะใกลเคียง
กันกับบริษัท

ปจจุบัน ผูถือหุนรายใหญของบริษัท คือ บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งกลุมเอสวีโอเอ ดํ าเนินธรุกิจการจัดจํ าหนาย
สินคา ใหคํ าปรึกษา และใหบรกิารวางระบบคอมพิวเตอรใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน  ซ่ึงในการจัดจํ าหนายสินคา
ประเภทไอทีน้ันมีความคลายคลึงกับธุรกิจของบริษัท  หากแตบริษัทไมมีการใหคํ าปรึกษาและใหบริการวางระบบคอมพิวเตอรใหแกลูกคา
และบริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางกันกับกลุมเอสวีโอเอ โดยบริษัทมุงเนนการขายสินคาปลีกใหแกลูกคารายยอยท่ีเขามาซ้ือสินคา
จากสาขาของบริษัท ในขณะที่กลุมเอสวีโอเอเนนการขายสินคาใหแกรานคาและองคกรขนาดใหญเปนหลัก

ท่ีผานมา บริษัทและกลุมเอสวีโอเอ มีการซ้ือขายสนิคาระหวางกัน โดยในป 2544 ป 2545  และระยะสามเดือนแรกของป
2546 บริษัทซ้ือสินคาจากกลุมเอสวีโอเอ คิดเปนรอยละ 5.61 ของยอดซื้อในป 2544  รอยละ 9.87 ของยอดซื้อในป 2545 และรอยละ  7.79
ของยอดซื้อในระยะเวลา 3 เดือนแรกป 2546 ตามลํ าดับ และบริษัทขายสินคาใหแกกลุมเอสวีโอเอ คิดเปนรอยละ 0.85 ของยอดขายในป
2544  รอยละ 0.72 ของยอดขายใน ป 2545 และรอยละ 0.23 ของยอดขายสํ าหรับระยะสามเดือนแรกของป 2546 ตามลํ าดับ
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดเล็งเห็นถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนข้ึนระหวางบริษัทและกลุมเอสวีโอเอ
ดังน้ัน บริษัทจึงมีมาตรการปองกันและขจัดความขัดแยงดังกลาว ดังน้ี   ปจจุบัน ทั้งบริษัทและกลุมเอสวีโอเอ มีการบริหารงานท่ีเปนอิสระ
จากกัน โดยผูบริหารของบริษัทมีอ ํานาจในการบริหารงานอยางเต็มท่ี  แมวาบริษัทและกลุมเอสวีโอเอ จะมีกรรมการรวมกันจํ านวนสองทาน
คือ นายเธียรชัย ศรีวิจิตร และ นายมินทร อิงคธเนศ โดยบริษัทไดมีการกํ าหนดมาตราการปองกันความขัดแยง โดยกํ าหนดอํ านาจกระทํ าการ
ในนามบริษัทไอที ซิต้ี วา กรรมการจากกลุมเอสวีโอเอ จะตองลงนามรวมกับกรรมการผูมีอํ านาจลงนามทานอ่ืน พรอมประทับตราบริษัท
นอกจากน้ี บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหที่มีหนาที่ตรวจสอบ ใหความเห็น และเปดเผยการทํ ารายการระหวางกันของบริษัทกับ
บุคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งรวมถึงกลุมเอสวีโอเอ ดวย  นอกจากน้ี ในขอบังคับของบริษัทกํ าหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียงดออกเสียงใน
การอนุมัติการทํ ารายการท่ีมีสวนไดเสียดังกลาว

1.5 ความเสี่ยงของผูลงทุน/ผูถือหุนของบริษัท

1.5.1 ความเสี่ยงเน่ืองจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัท ในราคาเสนอขายเปนราคาท่ีต่ํ ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญในครัง้น้ี

ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2545 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2545 มีมติอนุมัติการเสนอขายหุน
สามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จํ านวน 60,000,000 หุนและจํ านวนไมเกิน 5,000,000
หุน ตามลํ าดับ ในราคาหุนละ 1 บาท  ซ่ึงเปนราคาท่ีต่ํ ากวาราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี ้  ดังน้ัน ภายหลังจากท่ีบริษัทได
เสนอขายหุนสามัญดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมและกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทแลว ผูลงทุนจะมีความเส่ียงจากผลกระทบท่ีเกิดจาก
ผูถือหุนเดิมและกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัท อาจนํ าหุนสามัญท่ีตนถืออยูออกขายในตลาด  ท้ังน้ี บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนเรียบรอยแลว   และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไป บริษัทจะดํ าเนินการย่ืนแบบคํ าขอ
อนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ตอ สํ านักงาน ก.ล.ต. ตอไป

1.5.2 ความเสี่ยงเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ ในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย
ออกใหมที่ใหสิทธิในการแปลงสภาพหรือซื้อหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรอืตอประชาชน (ตามท่ีไดระบุไวในสวนท่ี 4 ขอ 1.11.1(ง))
วิธีการปรับสิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไดครบถวน เนื่องจากสูตรการปรับสิทธิคํ านึงถึงราคา
หลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทาน้ัน มิไดคํ านึงถึงมลูคาตามเวลา (Time Value) ของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด
ดังน้ัน ภายหลังการปรับสิทธ ิผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายในครั้งนี้อาจไดรับสิทธิและผลประโยชนดอยไปกวาเดิม หากบริษัทมีการ
เสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพท่ีออกใหมดังกลาวในอนาคต

1.5.3 ความเสี่ยงดาน Dilution Effect จากการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

นอกจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในคร้ังน้ี ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติการเสนอ
ขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม จํ านวน 60 ลานหนวย และการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิใหแกประชาชนท่ัวไป 40 ลานหนวย
และอนุมัติการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน จํ านวนไมเกิน 5 ลานหนวย

ดังน้ัน ภายหลังจากท่ีบริษัทเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิทั้ง 105,000,000 หนวยตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุน และหากผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไดทํ าการใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํ านวน ผูลงทุนท่ีซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน
เสนอขายตอประชาชนในครัง้น้ี จะไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect จากการใชสิทธิดังกลาว ท้ังในเร่ืองสัดสวนการถือหุนและราคาหุนใน
ตลาดท่ีปรับตัวลดลง ดังตอไปนี้
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ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน
จํ านวนหุนสามัญที่เรียกชํ าระแลว   (รวมจํ านวนหุนเสนอขายแกผูถือหุนเดิมและท่ีเสนอขายแกประชาชน) 200,000,000 หุน
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ภายหลังการเสนอขายแกประชาชนในครัง้น้ี 100.00 %

ภายหลังการใชสิทธิของใบส ําคัญแสดงสิทธิเต็มจํ านวน
จํ านวนหุนสามัญท่ีเรียกชํ าระแลว 310,000,000 หุน
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ภายหลังการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 64.52 %
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง 35.48 %

อยางไรก็ตาม  ผลกระทบดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล เน่ืองจากระยะเวลาการใชสิทธิในการซ้ือหุน
สามัญของบริษัท จะเกิดขึ้นครั้งแรกในวันที ่31  พฤษภาคม  2549 (ตามท่ีไดระบุไวในสวนท่ี 4 ขอ 1.8 เรื่อง วันท่ีใชสิทธิ)

1.5.4 ความเสี่ยงดานการกํ าหนดจํ านวนหุนของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญท่ีหามขาย  (Silent Period)

ตามท่ีตลาดหลักทรัพยไดพิจารณารับค ําขอใหรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยกํ าหนด
จํ านวนการหามขายหุนของผูบริหารและผูถือหุนที่มีอ ํานาจควบคุมหรอืมีอิทธพิลในการบรหิารงานเปนจํ านวนรวมกันเทากับรอยละ 35 ของ
หุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว (200 ลานหุน) และรอยละ 35 ของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ออก (100 ลานหนวย) เปนระยะเวลา 6 เดือนนับแตวัน
ท่ีหุนและใบสํ าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย


