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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต มีที่ตั้ง
สํ านักงานใหญที่ เลขที่ 1901 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 เลขทะเบียนบริษัท     
เลขที่ บมจ. 40854600014 โทรศัพท 0-2319-0611 โทรสาร 0-2718-6336  Website: www.tk.co.th

บริษัทมีวัตถุประสงคในการนํ าเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ภายหลังการหักคาใชจายจาก  
การจองและการจัดสรรแลวประมาณ 1,069 ลานบาท ไปใชดังนี้

วัตถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ
1. ขยายธุรกิจ 803 ป 2546 – ป 2548
2. เงินทุนหมุนเวียนและชํ าระเงินกูยืม 160 ป 2546 – ป 2548
3. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 53 ป 2546 – ป 2548
4. ปรับปรุงและขยายสาขา 53 ป 2546 – ป 2548
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1. ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของกลุมบริษัท สามารถสรุปไดดังนี้

 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยจึงสงผลกระทบโดยตรงตอผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น      
ในระยะยาว จะสงผลใหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเชาซื้อของกลุมบริษัท
ถูกกํ าหนดใหคงที่ตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ ดังนั้นแนวโนมการเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินยอมสงผลใหสวนตาง
อัตราดอกเบี้ยของกลุมบริษัทลดลงได อยางไรก็ตามจากการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทยอัตราดอกเบี้ย 
ในตลาดมีแนวโนมที่จะลดลงไปอีกจนสิ้นป 2547 ประกอบกับสัญญาเชาซื้อคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2546 สํ าหรับ      
รถจักรยานยนตมีอายุเฉล่ียคงเหลือประมาณ 19 เดือน และสํ าหรับรถยนตมีอายุเฉล่ียคงเหลือประมาณ 29 เดือน    
ซึง่กลุมบริษทัสามารถท ําสัญญาเชาซือ้ใหมทีส่ามารถก ําหนดอตัราดอกเบีย้ใหมใหสูงขึน้ตามอตัราดอกเบีย้ในตลาดได

1.2 ความเส่ียงดานการตลาดและการแขงขัน
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คู แขงรายใหมสามารถเขามาใน      
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณอยูใน    
อุตสาหกรรมนี้มาเปนเวลายาวนานกวา 30 ป  ทํ าใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญใน
การดํ าเนินธุรกิจ  ทํ าใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การใหบริการลูกคาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเชื่อกระจายกวา 170 แหงในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเชื่อกระจายกวา 80 แหงในตางจังหวัด  สงผลให
กลุมบริษัทเกิดความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต

สํ าหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ผูประกอบการที่เปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ ผูประกอบ
การในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความไดเปรียบจากตนทุน
ทางการเงินที่ตํ่ าและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพื่อใหไดมาซึ่งสวนแบงทางการตลาด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีกลุมบริษัทไมไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยนี้มากนัก เนื่องจากเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา    
ในขณะที่บริษัทรวมทุนดังกลาวขางตน ไมไดเขามาแขงขันในตลาดรถยนตมือสอง ประกอบกับหากเปรียบเทียบคูแขง
ในตลาดสินเชื่อรถยนตมือสองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กลุมบริษัทมีศักยภาพในเชิงแขงขันเนื่องจากการมี     
เครือขายกระจายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลกวา 100 แหง

โดยทั่วไปกลุ มบริษัทไดรับการแนะนํ าลูกคาสินเชื่อเชาซื้อจากผู จํ าหนายรถจักรยานยนตหรือรถยนต 
(Dealer) กลุมบริษัทอาจไดรับผลกระทบจากการที่พันธมิตรทางการคาไมแนะนํ าลูกคาใหกับกลุมบริษัท แตอยางไรก็
ตาม เทาที่ผานมากลุมบริษัทไมไดรับผลกระทบดังกลาว เนื่องจากกลุมบริษัทเปนผูนํ าการตลาดที่อยูในธุรกิจสินเชื่อ
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เชาซือ้ โดยเฉพาะสนิเชือ่เชาซือ้รถจกัรยานยนตมากกวา 30 ป ความซือ่สัตยทีมี่ตอพนัธมติรทางธรุกจิและทีมี่ตอลูกคา
ทํ าใหกลุมบริษัทไดรับความไววางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจตลอดมา

1.3 ความเส่ียงตอผลการดํ าเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ในการขยายธุรกิจของผูประกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตสามารถทํ าได

ตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํ ากัดจากหนวยงานใดๆ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมอยูภายใตกฎหมายพิเศษ (เวนแต
ที่ระบุในขอ 1.6) ดังนั้นผูประกอบการทุกรายมีโอกาสที่จะไดรับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหากขาด
ความระมัดระวังในการใหสินเชื่อรวมถึงการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทได
กํ าหนดนโยบายประกอบธุรกิจเพื่อปองกันความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได โดยไดใหความสํ าคัญกับ     
คุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน กลุมบริษัทจึงไดกํ าหนดมาตรการสํ าคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กํ าหนด     
หลักเกณฑในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน กํ าหนดใหมีการพิจารณาสินเชื่ออยางเขมงวดทุกขั้นตอน การอนุมัติสินเชื่อ
ทุกรายการจะตองมีบุคคลคํ้ าประกัน รวมถึงการกํ าหนดเงินดาวนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกัน         
แตละราย (รายละเอียดสินเชื่อปรากฏตามหัวขอ 5.2 ลูกหนี้เชาซื้อ และลูกหนี้การคา)

นอกจากนี้กลุมบริษัทมีระบบการควบคุมที่รัดกุมโดยอาศัยระบบการถวงดุล (Check and Balance) เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อของบริษัท รวมทั้งมีระบบรายงานที่มีประสิทธิภาพทํ าใหทราบถึงสถานะ
ปจจุบันของสินเชื่อ สงผลใหสามารถบริหารสินเชื่อเพื่อปองกันไมใหเกิดการคางชํ าระคางวด ทั้งนี้ กลุมบริษัทได
กํ าหนดผลตอบแทนในรูปเงินรางวัล (Incentive) แกเจาหนาที่สินเชื่อ เจาหนาที่ตรวจสอบ และเจาหนาที่บริหารหนี้    
ซึ่งพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของลูกหนี้เปนหลัก จึงกลาวไดวากลุมบริษัทมีมาตราการปองกันความเสี่ยงที่
เพียงพอในดานนี้

1.4 ความเส่ียงจากการจํ าหนายรถจักรยานยนตหรือรถยนตที่ยึดคืนมา  

รถจกัรยานยนตหรอืรถยนตทีก่ลุมบริษทัยดึคนืมาจะถกูน ํามาจ ําหนาย โดยทัว่ไปหากลกูคามกีารช ําระคางวด
มาแลวไมนอยกวา 3 งวด ความเสี่ยงจากผลขาดทุนดังกลาวจะลดลง หากเงินที่ไดรับจากการจํ าหนายไมเพียงพอตอ
การชํ าระหนี้ กลุมบริษัทยังสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือจากลูกหนี้และ/หรือผูคํ้ าประกันได แตในกรณีที่กลุมบริษัท
ไมสามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือได กลุมบริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจํ าหนายรถยึด ซึ่งผลกํ าไรหรือขาดทุน       
ดังกลาวขึ้นอยูกับสภาพ อายุการใชงาน และความนิยมของรถ อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทสามารถควบคุมและ
กระจายความเสี่ยงจากผลขาดทุนในการจํ าหนายรถยนตที่ยึดมาได สํ าหรับรถจักรยานยนตกลุมบริษัทมีศูนย        
ปรับสภาพเปนของตนเอง ท ําใหสามารถเพิม่มูลคา นอกจากนี ้กลุมบริษทัยงัมสีาขาในตางจงัหวดัเพือ่จ ําหนายรถยดึมา
จากปจจัยดังกลาวสงผลใหกลุมบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากผลขาดทุนจากการจํ าหนายรถจักรยานยนตที่ยึดมา
ได (รายละเอียดรถยึดปรากฏตามหัวขอ 5.3 รถยึดรอการขาย)

1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํ านาญเฉพาะ

ในสวนของธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตซึ่งปจจุบันกลุมบริษัทเนนการใหสินเชื่อรถยนตมือสอง
นั้น กลุมบริษัทตองอาศัยเจาหนาที่สินเชื่อที่มีความชํ านาญ และประสบการณในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาด
ของรถยนตมือสองเปนสํ าคัญ ดังนั้นหากกลุมบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไปอาจสงผลกระทบตอการดํ าเนินงาน
ของกลุ มบริษัทในระยะสั้นได อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุ มบริษัทมีการทํ างานที่เปนระบบ มีการจัดทํ าคูมือ            
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน รวมทั้งการใชระบบ Credit Scoring มาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ สงผลให     
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เจาหนาที่สินเชื่อทุกคนมีแนวทางการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีการ    
จูงใจใหบุคลากรเหลานี้ใหทํ างานอยูกับกลุมบริษัทในระยะยาวดวยรูปแบบผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังมี
นโยบายสรางบุคลากรรุนใหมเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากร โดยเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุกสวนงานไดมี
โอกาสเรียนรู และรวมพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มทักษะและความเขาใจในธุรกิจอยางครบวงจรเพื่อความกาวหนาใน
ตํ าแหนงหนาที่การงานในอนาคต

1.6 ความเส่ียงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อถูกกํ ากับโดยสํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ซึ่ง

กํ ากับดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค เชน กํ าหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และ
อัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจายชํ าระในอัตราไมเกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย +10% โดยมิไดอยูภายใตการกํ ากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํ ากับดูแลผูประกอบธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ 
เพื่อควบคุมใหการดํ าเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่อยูในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ       
อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใชกํ ากับสถาบันการเงินเชนเกณฑการตั้งสํ ารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรูและหยุดรับรูรายได และไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ สคบ. ดังนั้น    
กลุมบริษัทเชื่อวาการเขามากํ ากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

ตามที่ปจจุบันกระทรวงการคลังไดมีนโยบายใหธนาคารของรัฐเขามาศึกษาการใหสินเชื่อเชาซื้อรถ         
จักรยานยนตแกประชาชนเพื่อใหเกิดการแขงขันดานอัตราดอกเบี้ยใหถูกลงกวาปจจุบัน ทางบริษัทเชื่อวาจะไมสง   
ผลกระทบตอภาวะการแขงขันในปจจุบันอยางมีนัยสํ าคัญ เนื่องจากปจจุบันธนาคารออมสินไดใหสินเชื่อในลักษณะที่
คลายคลึงกันนี้อยูแลวในรูปแบบของธนาคารประชาชน ซึ่งใหวงเงินกูที่เพียงพอตอการซื้อรถจักรยานยนตโดยยินยอม
ใหลูกคานํ ารถจักรยานยนตมาวางเปนหลักประกันกับทางธนาคาร และมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ ากวาอัตรา   
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บอยูทั่วไปในธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต ซึ่งที่ผานมาก็ไมไดสงผลกระทบตอภาวะการแขงขันดาน
อัตราดอกเบี้ยของธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตแตอยางใด

 ความเส่ียงดานการเงิน

1.7 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงแหลงเงินกูยืม
แหลงเงินกูยืมเพื่อนํ ามาใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมาจากเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย และสถาบัน

การเงิน 13 แหง ประกอบดวยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 9 แหงและสถาบันการเงินตางประเทศ       
4 แหง ณ 31 มีนาคม 2546 กลุมบริษัทไดมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในสัดสวนสูงถึงรอยละ 62.7      
ของเงินกูยืมรวม ซึ่งอาจสงผลใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหลงเงินกูยืมแหงใดแหงหนึ่งเปนสํ าคัญ   
อยางไรก็ดี จากการเปนลูกคาที่ดีของสถาบันการเงินมากวา 30 ป กลุมบริษัทไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
สถาบนัการเงนิดวยดมีาโดยตลอด ทัง้นีก้ลุมบริษทัไดตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลาว จงึมนีโยบายทีจ่ะลดความเสีย่งลง
โดยการจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม จากสวนของทุนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายใหกับผูถือหุนและ/หรือ
ประชาชน รวมทั้งจัดหาแหลงเงินกูระยะยาว เชน การออกหุนกูเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
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1.8 ความเส่ียงจากความไมสอดคลองระหวางระยะเวลาการใหสินเชื่อกับแหลงเงินทุน
เนื่องจากรายไดหลักกวารอยละ 83 ของกลุมบริษัทมาจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตซึ่ง

ปจจุบันสัญญาที่อนุมัติมีอายุเฉล่ีย 24-30 เดือน ในขณะที่แหลงเงินทุนสวนใหญของกลุมบริษัทเปนเงินกูยืมระยะสั้น  
ณ 31 มีนาคม 2546 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจํ านวน 3,359 ลานบาท ซึ่งกลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ   
ถูกเรียกคืนเงินกูหรือธนาคารไมตออายุสัญญาเงินกูหากภาวะเศรษฐกิจไมดี อยางไรก็ดีที่ผานมา กลุมบริษัทจัดเปน
ลูกคาชั้นดีของสถาบันการเงินซึ่งไมเคยประสบปญหาในการถูกเรียกคืนเงินกูยืมระยะสั้นกอนกํ าหนดแมในชวงเวลาที่
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  อยางไรก็ตาม การที่เงินกูยืมสวนใหญของกลุมบริษัทมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจึงเปน
การเหมาะสมในสถานการณซึ่งคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลงโดยกลุมบริษัทสามารถทํ าการกูยืมเงินได
โดยมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ าลงตามอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด (รายละเอียดแหลงที่มาของเงินกูยืมปรากฏตามขอ 
12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน หัวขอ 1.2 สภาพคลอง)

 ความเสี่ยงดานการบริหารการจัดการ

1.9 ความเส่ียงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน

ปจจุบัน บริษัทมีกลุมคุณชุมพล พรประภา1 เปนผูถือหุนใหญที่ถือหุนในบริษัทจํ านวน 296.5 ลานหุน หรือ
คิดเปนรอยละ 74.1 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 400 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยภายหลัง
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งนี้ กลุมคุณชุมพล พรประภาจะยังคงเปนผูถือหุนใหญโดยถือหุนใน
บริษทั 296.5 ลานหุน คดิเปนสัดสวนการถอืหุนในบรษิทัรอยละ 59.3 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช ําระแลว 500 ลานหุน
ซึง่มากกวารอยละ 50 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช ําระแลวภายหลงัการเสนอขายหุนครัง้นี้ การถอืหุนจ ํานวนดงักลาว
อาจทํ าใหกลุมผูถือหุนกลุมนี้มีอํ านาจในการควบคุมและมีอิทธิพลตอการดํ าเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุม   
ผูถือหุนสํ าหรับการดํ าเนินงานตามปกติได แตไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนกรณีสํ าคัญที่ตองไดรับเสียง 3 
ใน 4 จากที่ประชุมผูถือหุน

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการถวงดุลอํ านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไมใหกลุมบุคคลดังกลาว
มีอํ านาจโดยไมจํ ากัด โดยจัดใหมีกรรมการที่ไมไดมาจากกลุมผูถือหุนใหญ หรือกลุมผูบริหารรวม 4 ทาน โดยเปน
กรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งคิดเปนรอยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ

อยางไรก็ตาม การมีกลุมผูถือหุนใหญจะสงผลใหการบริหารและการดํ าเนินงานของบริษัทมีความมั่นคง
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทดํ าเนินไปอยางราบรื่น

 ความเส่ียงจากการเสนอขายหลักทรัพย

1.10  ความเส่ียงกรณีบริษัทอยูระหวางการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย

กลุมบริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ตอประชาชนในครั้งนี้
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสํ าหรับการอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัท
เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณา      

                                                          
1 กลุมคุณชุมพล พรประภา ประกอบดวยคุณชุมพล พรประภา คุณอโนทัย พรประภา บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด และบริษัท
สินทองหลอ จํ ากัด
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คุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลัก
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได อยางไรก็ดีเนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปครั้งนี้จะกระทํ ากอน
การที่ตลาดหลักทรัพยจะอนุมัติรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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