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สวนท่ี 2 หนาที ่2

1. ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณสินคาคงเหลือ
ณ สิ้นป 2545 บริษัทมีสินคาคงเหลือมูลคา 364.80 ลานบาท และ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีมูลคาสินคา

คงเหลือเทากับ 412.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.20 โดยมรีายละเอยีดดังตารางดานลาง

31 ธันวาคม 2545 30 มิถุนายน 2546
รายละเอียด จ ํานวนเงนิ

(ลานบาท)
ระยะเวลาการเก็บสินคา
คงเหลือเฉล่ีย (เดือน)

จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

ระยะเวลาการเก็บสินคา
คงเหลือเฉล่ีย (เดือน)

วัตถุดิบ 152.04 8.24 153.89 7.64
งานระหวางทํ า 119.34 4.91 180.91 7.49
สินคาสํ าเร็จรูป 81.20 3.99 66.70 3.69
วัสดุส้ินเปลือง 12.21 0.56 11.48 0.59

จากตารางขางตนบริษัทมีสินคาคงเหลือในปริมาณคอนขางสูง ทํ าใหบริษัทตองมีการจัดหาเงินทุนระยะส้ันเพ่ือ
เก็บสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงปญหาน้ีเปนอยางย่ิงในการท่ีจะลดปริมาณสินคาคงเหลือ
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ
• ! วัตถุดิบ บริษัทมีความจํ าเปนท่ีจะตองจัดเก็บวัตถุดิบไวเปนจํ านวนมาก เน่ืองจากวัตถุดิบสวนใหญ

ตองทํ าการสั่งซื้อจากตางประเทศ สงผลใหระยะเวลาการจัดสงหลังจากท่ีไดส่ังสินคาไปแลวใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน
รวมท้ังวัตถุดิบมักจะขาดแคลนในชวงปลายปซ่ึงสงผลมาจากฤดูกาล และบริษัทไมสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่
มาจากธรรมชาติได เพื่อทํ าใหบริษัทม่ันใจวาจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินคาเพ่ือจัดสงใหกับลูกคา บริษัทจึงมีความ
จํ าเปนท่ีจะตองมีการจัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณมาก สํ าหรับในป 2544 บริษัทมีการส่ังซ้ือวัตถุดิบเขามาจํ านวนมาก เนื่อง
จากบริษัทคาดการณอัตราการเติบโตของยอดขายสูง แตเมื่อเกิดเหตุการณกอการรายในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือน
กันยายน ทํ าใหเกิดการชะลอตัวของยอดขาย สงผลใหมียอดวัตถุดิบคงเหลือ ณ ส้ินป 2544 จํ านวนถึง 179 ลานบาท
คิดเปนระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบเฉลีย่ประมาณ 7.7 เดือน (คิดจากวัตถุดิบคงเหลือ ณ ส้ินป 2544) สํ าหรับป 2545 และ
6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทมีระยะเวลาเก็บวัตถุดิบประมาณ 8.24 เดือน และ 7.64 เดือน ตามลํ าดับ ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับท่ีคอนขางสูงเน่ืองจากการท่ีมีวัตถุดิบปริมาณมากในป 2544 ประกอบกับบรษัิทมีระบบการคัดแยกและจัดเก็บวัตถุ
ดิบท่ีมียังไมมีประสิทธิภาพดีพอ และสถานท่ีในการจัดเก็บวัตถุดิบท่ีมีไมเพียงพอเกิดการทับซอน สงผลใหการเบิกใชวัตถุ
ดิบไดยาก เชน ไมสามารถเบิกใชวัตถุดิบแบบเขากอนออกกอน ได (FIFO) และไมสามารถเบิกใชวัตถุดิบในชนิดของไมท่ี
ตองการได เปนตน บริษัทจึงตองสั่งซ้ือวัตถุดิบมาใชเพ่ิมมากเกินความจํ าเปน แตอยางไรก็ตามบริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและคัดแยกวัตถุดิบ และการจัดสรางโกดังจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ และคาดวาจะสามารถลด
ระยะเวลาเก็บวัตถุดิบดังกลาวใหเหลือ 6 เดือน ภายในป 2547

• ! งานระหวางทํ า ไดแก ไมพื้นที่อยูระหวางกระบวนการผลิตและไมพื้นที่ยังไมไดเคลือบส ี ขัดเงา และ
ไมท่ีผานกระบวนการผลิตแลวแตไมไดมาตรฐาน เชน เปนกระพี้ ตาไม เปนตน โดยในป 2545 และ ม.ค. – มิ.ย. ป 2546
บริษัทมีระยะเวลาของงานระหวางทํ าประมาณ 4.91 เดือน และ 7.49 เดือนตามล ําดับ เน่ืองจากบริษัทมีกระบวนการผลิต
ท่ีเกิดปญหาคอขวด (Bottleneck) ในขั้นตอนการทํ ารางลิ้นซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการผลิต นอกจากน้ีบริษัทยังขาด
ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับสินคาคงเหลือ ทํ าใหบรษัิทมีงานระหวางทํ าคอนขางสูง แตบริษัทมีแผนท่ีจะลดงาน
ระหวางทํ าโดยการเพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อแกปญหาคอขวดดังกลาว และปรับปรงุระบบการควบคุมภาย
ใน รวมท้ังขยายชองทางการจัดจํ าหนายใหม ๆ ทั้งตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ซ่ึงงานระหวางทํ าดังกลาว
สามารถผลิตเปนสินคาส ําเร็จรูปไดรวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท้ังน้ีบริษัทมีเปาหมายท่ีจะลดงานระหวางทํ าให
เหลือระยะเวลา 6 เดือน ภายในป 2547
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• ! สินคาสํ าเร็จรปู บริษัทมีระยะเวลาเก็บสินคาส ําเร็จรปูในป 2545 และ 6 เดือนแรกของป 2546
ประมาณ 3.99 เดือน และ 3.69 เดือน ตามล ําดับ ซึ่งปริมาณสินคาส ําเร็จรูปดังกลาวถือไดวาอยูในระดับปกติของธุรกิจนี้

(2) ความเสื่อมของสินคาคงเหลือ
• ! วัตถุดิบ บริษัทไมมีความจํ าเปนตองตั้งส ํารองสินคาลาสมัย โดยวัตถุดิบประเภทไมเปนวัตถุดิบท่ี

ไมเกิดความเสียหายเน่ืองจากวัตถุดิบจะผานการอัดน้ํ ายากํ าจัดมอดและเชื้อรา รวมท้ังภายในบริเวณโรงงานของบริษัทมี
การปองกันปลวกเปนอยางด ีและเมื่อนํ าไปใชจะตองอบใหไดความช้ืนตามท่ีตองการกอน ถึงแมการเก็บวัตถุดิบไวนานจะ
ตองอบในระยะเวลาท่ีนานข้ึนแตอยางไรก็ตามก็ไมกระทบถึงตนทุนในการผลิต เน่ืองจากบริษัทนํ าเศษฝุนไมท่ีมาจากการ
ผลิตมาเปนเชื้อเพลิงในการอบ

• ! งานระหวางทํ าและสินคาส ําเร็จรปู ดานงานระหวางทํ าและสินคาส ําเร็จรปู จะไมเกิดความเสียหาย
หากงานระหวางทํ าและสินคาส ําเร็จรูปไมถูกน้ํ าหรือฝน ท้ังน้ีบริษัทก็ไดมีการจัดเก็บงานระหวางทํ าและสินคาส ําเร็จรูปไว
ภายในโรงงานเปนอยางดีอีกดวย ดังน้ันบริษัทจึงไมมีความจํ าเปนตองตั้งส ํารองสินคาลาสมัย

(3) ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับสินคาคงเหลือ
จากอดีตท่ีผานมาจนถึงป 2545 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับสินคาคงเหลือท่ียังไมมี

ประสิทธิภาพดีพอ เชน ระบบการคัดแยกจัดเก็บยังไมสมบูรณ  มีการวางทับซอนกันโดยไมไดจัดแยกหมวดหมู และระบบ
การบันทึกการเคลือ่นไหวเขา-ออกยังไมมีความสมบูรณ เชนกัน ทํ าใหเกิดปญหาปริมาณสนิคาคงเหลือสงู ดังท่ีไดกลาว
มาแลวขางตน  โดยในปจจุบันบริษัทตระหนักถึงปญหาดังกลาวและเริม่ทํ าการแกไขไดแลวบางสวนและคาดวาจะแลว
เสร็จเต็มรูปแบบภายในสิ้นป 2546  โดยแบงตามประเภทสินคาคงเหลือไดดังนี้

• ! วัตถุดิบ บริษัทเริ่มมีการตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือโดยการคัดแยกประเภทตั้งแตปลายป 2545  ทํ าให
บริษัททราบปริมาณวัตถุดิบแตละประเภทที่แทจริง  จากน้ันบริษัทไดดํ าเนินการบันทึกรายงานความเคลือ่นไหวของ
วัตถุดิบดังกลาว  ดังน้ันในปจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน  นอกจากน้ีจากการท่ีบริษัทดํ าเนิน
การขยายโกดังในการจัดเก็บเพ่ิมเติม ดังน้ันบริษัทเร่ิมทะยอยนํ าวัตถุดิบดังกลาวมาเรียงแยกประเภทหมวดหมูในโกดัง
เพื่อลดปญหาการกองทับซอนกันของวัตถุดิบคงเหลือ คาดวาระบบการคัดแยกจัดเก็บดังกลาวจะสมบูรณไดเม่ือการสราง
โกดังแลวเสร็จภายในป 2546

• ! งานระหวางทํ า บริษัทเร่ิมทํ าการตรวจนับงานระหวางทํ าคงเหลือโดยการคัดแยกตามขัน้ความสํ าเร็จ
ของการผลิต (Progress of Work) โดยแยกเปนหมวดหมูตามประเภทของหนาไมอีกดวย การตรวจนับคัดแยกดังกลาว
เริ่มทํ าตั้งแตไตรมาส 3 ของป 2546 ทํ าใหบรษัิททราบปรมิาณงานระหวางทํ าแตละประเภทที่แทจริง นอกจากน้ีบริษัทมี
แผนการนํ างานระหวางทํ าดังกลาวมาเรียงคัดแยกตามประเภทในโรงงานเพ่ือใหสะดวก และงายตอการน ําเขากระบวน
การผลิตตอไป ซ่ึงคาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในส้ินป 2546

• ! สินคาสํ าเร็จรปู บริษัทเร่ิมมีการตรวจนับสินคาสํ าเร็จรูปคงเหลือโดยการคัดแยกประเภทตั้งแต
ปลายป 2545 ทํ าใหบรษัิททราบปรมิาณสินคาสํ าเร็จรูปแตละประเภทที่แทจริง จากน้ันบริษัทไดดํ าเนินการบันทึกรายงาน
ความเคลื่อนไหวของสินคาสํ าเร็จรปูดังกลาว ดังน้ันในปจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมสินคาสํ าเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพขึ้น
นอกจากน้ีจากการท่ีบริษัทดํ าเนินการขยายโกดังในการจัดเก็บเพ่ิมเติม ดังน้ันบริษัทเร่ิมทะยอยนํ าสนิคาสํ าเร็จรปูดังกลาว
มาเรียงแยกประเภทหมวดหมูในโกดัง เพื่อลดปญหาการประปนกันของสินคาส ําเร็จรูปคงเหลือ คาดวาระบบการคัดแยก
จัดเก็บดังกลาวจะสมบูรณไดเมื่อการสรางโกดังแลวเสร็จภายในป 2546

1.2 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตของบริษัท ไดแก ไมแปรรูป หรือคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม

จากปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทไมแปรรูปดังกลาวสวนใหญ จะเปนการนํ าเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงไดแก ไมช้ันท่ี
1 (ไมเน้ือออน เชน ไมโอก, ไมเมเพิล, ไมเชอรรี่, ไมบีช, ไมแอ็ช, ไมเมอรบราวด, ไมเค็มปส) และไมช้ันท่ี 3 (ไมวีเนียร) โดย
บริษัทไดมีการติดตอสั่งซื้อจากผูจัดจ ําหนายจากตางประเทศท้ังหมดประมาณ 15-20 ราย โดยเปนการส่ังซ้ือจากประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ในสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ สวนท่ีเหลือจะเปนการส่ังซ้ือ
จากประเทศสเปน, ประเทศเดนมารก และประเทศเยอรมัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวขอการสั่งซื้อไมแปรรูป) ซึ่งตองใช
ระยะเวลาจัดสงหลังจากท่ีไดส่ังซ้ือไปแลวประมาณ 4 – 5 เดือน ดังน้ันเม่ือเกิดปจจัยภายนอกท่ีบริษัทไมสามารถควบคุม
ไดมากระทบตอการขนสงวัตถุดิบ เชน เกิดภาวะสงคราม เปนตน อาจกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได  แตอยาง
ไรก็ตามบริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกลาวจึงไดมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบเกินกวาระดับการใชในปกติเพื่อปองกันการขาด
แคลนวัตถุดิบดังกลาว

1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีรายไดสวนใหญเปนเงินตราตางประเทศ โดยเปนเงินสกุลยูโร (EURO) และดอลลารสหรัฐ (US Dollar)

ซ่ึงในป 2545 และ ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 บริษัทมีรายไดเปนเงินสกุลยูโรคิดเปนรอยละ 68.39 และ 85.87 ของยอดขาย
ท้ังหมดตามลํ าดับ และมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ 7.92 และ 6.37 ของยอดขายท้ังหมดตามลํ าดับ
ในขณะเดียวกันบริษัทมีคาใชจายในการซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน ไม กาว และสีเคลือบพื้นผิว (UV) เปนตน
เปนเงินสกุลยูโร และดอลลารสหรัฐ เชนกัน ซ่ึงป 2545 และ ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 บริษัทมีคาใชจายเปนเงินสกุลยูโรคิด
เปนรอยละ 1.87 และ 3.20 ของยอดขายท้ังหมด ตามลํ าดับ และมีคาใชจายเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐคิดเปนรอยละ
33.61 และ 27.56 ของยอดขายท้ังหมดตามล ําดับ ท้ังน้ีท่ีผานมาบริษัทไมไดทํ าประกันความเสีย่งกับอัตราแลกเปลีย่นไว
เน่ืองจากบริษัทมีรายไดและคาใชจายท่ีเปนเงินตราตางประเทศท้ังเงินสกุลยูโรและดอลลารสหรัฐจึงทํ าใหบริษัทสามารถ
ลดความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยนไปไดบางสวน

แตอยางไรก็ตามถึงแมรายไดและคาใชจายของบริษัทที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งเงินสกุลยูโรและดอลลารสหรัฐ
ที่สามารถลดความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยนไปไดบางสวนนั้น บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญในความเส่ียงดังกลาว
จึงมีการติดตามขาวสาร ความเคล่ือนไหวของสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด และบริษัทมีนโยบายปองกันความ
เสี่ยงดวยการซ้ืออัตราแลกเปล่ียนลวงหนาตามสถานการณท่ีเหมาะสม

1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ
ในป 2543 และป 2544 บริษัทไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม

ในป 2545 มีสัดสวนการขายใหแกลูกคาเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม จํ านวน 1 ราย  และ เดือน ม.ค. – มิ.ย. ป
2546 มีสัดสวนการขายใหแกลูกคาเกินกวารอยละ 50 ของรายไดรวม จํ านวน 1 ราย ซ่ึงเปนลูกคารายเดียวกันในประเทศ
เยอรมัน

ลูกคารายดังกลาวน้ีเปนบริษัทหน่ึงในหาท่ีมียอดจํ าหนายสูงสดุในประเทศเยอรมัน ลูกคารายดังกลาวไดใหความ
ไววางใจดานตัวผลิตภัณฑ ดานราคาและดานการบรกิารของบริษัทเปนอยางมาก ทํ าใหมีความสัมพันธท่ีดีและซ้ือขาย
กันมาตอเน่ืองมากกวา 5 ป อีกทั้งยังมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑของบริษัทเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด บริษัทมีความจํ าเปนท่ีจะตอง
รักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคารายนี ้ ในขณะท่ีบริษัทมีการใชกํ าลังการผลิตอยางเต็มที่แลวทํ าใหไมสามารถจะขาย
สินคาใหกับลูกคารายอื่นไดมาก โดยบริษัทมีมูลคาในการส่ังซ้ือสินคาในป 2543, 2544, 2545 และงวด ม.ค. – มิ.ย.
ป 2546 เทากับ 75.02 , 106.92, 120.88 และ108.21 ลานบาท ตามลํ าดับ

ท้ังน้ีบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพึงพาลูกคารายใหญดังกลาว บริษัทจึงมีโครงการท่ีจะขยายกํ าลงั
การผลิต ขยายตลาด และชองทางการจัดจํ าหนายใหม ๆ ท้ังตลาดตางประเทศ และตลาดในประเทศ โดยตลาดตาง
ประเทศ เชน ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เปนตน สวนตลาดในประเทศน้ันบริษัท
ใหความสํ าคัญทางดานบริษัทผูประกอบการดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย และตัวแทนรานคา เปนตน เพื่อเปนการลด
ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกคารายใหญ และเปนการเพิ่มยอดขายของบริษัทดวย

ในปจจุบันบริษัทมีลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 ราย และเปนการสั่งซื้อที่ไม
กระจุกตัว



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนาที ่5

1.5 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนราคาตํ ่าใหพนักงานและกรรมการของบริษัท
เน่ืองจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่3/2546 วันท่ี 18 กันยายน 2546 ท่ีประชุม

มีมติใหเสนอขายหุนใหพนักงานและกรรมการบริษัทจํ านวน 600,000 หุน ในราคาเสนอขายท่ีต่ํ ากวาราคาท่ีเสนอขายให
แกประชาชนรอยละ 19.05 โดยถือเปนจํ านวนรอยละ 0.94 ของจํ านวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี ้ ซ่ึงจํ านวน
หุนท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนในคร้ังมีจํ านวนท้ังส้ิน 64,000,000 หุน โดยหุนท่ีเสนอขายใหพนักงานและกรรมการ
ของบริษัทในสวนน้ีไดถูกหามขายท้ังจํ านวน ตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการพิจารณารับหุน
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยมีระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันท่ีหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันท่ีหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกํ าหนดระยะเวลาทุก ๆ 6
เดือน จะสามารถทยอยขายไดในจํ านวนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนท้ังหมดท่ีถูกส่ังหามขาย ดังน้ันผูลงทุน
ท่ัวไปท่ีจองซ้ือหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีจึงมีความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุน หากพนักงานและกรรมการของบรษัิททํ า
การขายหุนภายหลังระยะเวลาหามขายหุนดังกลาว อยางไรก็ตามจํ านวนหุนดังกลาวถือวาเปนปริมาณท่ีนอยเม่ือเทียบ
กับจํ านวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

1.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 75
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2546 กลุมผูถือหุนรายใหญไดแกกลุมตระกูลโบวเสรีวงศ ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 86.47

ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซ่ึงสัดสวนการถือหุนท่ีมากกวา 3 ใน 4 ดังกลาว ทํ าใหกลุมผูถือหุนราย
ใหญดังกลาวมีอํ านาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องท่ีตองไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา นอกจากน้ี การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยกลุมผูถือหุน
รายใหญน้ียังทํ าใหโอกาสท่ีบริษัทจะถูกครอบงํ ากิจการ (Takeover) โดยบุคคลอ่ืนไมสามารถเกิดข้ึนไดโดยปราศจากการ
ยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญน้ี แมวาผูถือหุนกลุมอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะทํ าใหมูลคาของกิจการเพิ่มขึ้น

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอประชนทั่วไป พนักงานและกรรมการของบริษัทจํ านวน
20,000,000 หุนแลว จะทํ าใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญลดลงจากรอยละ 86.47 เหลือประมาณรอยละ
59.45 ซึ่งก็ยังสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกํ าหนดใหตองไดรับเสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่
กลุมผูถือหุนใหญเสนอได

อยางไรก็ตาม บริษัทไดแตงตั้งบุคคลภายนอก 4 ทาน เขาเปนกรรมการอิสระของบริษัท และจัดใหมีคณะ
กรรมการตรวจสอบ จึงเปนการถวงดุลอ ํานาจของการบรหิารจัดการไดในระดับหน่ึง

1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอประชาชนทั่วไป พนักงานและกรรมการของ

บริษัทในครั้งน้ี กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ีบริษัทไดย่ืนคํ าขออนุญาต
นํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2546  และบริษัทหลกัทรพัย
เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบ้ืองตนแลวเห็น
วา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได อยางไรก็ดีบริษัทยังคง
มีความไมแนนอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังน้ันผูลงทุนจึง
อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขาย
หุนไดตามราคาท่ีคาดการณไว ในกรณีท่ีหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได


