บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง Know-How ผูจัดจําหนาย และฐานลูกคาจากคูคา

บริษัทผลิตสีพนรถจักรยานยนตโดยใช Know-How ของ BASF Coatings Japan และจําหนายทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย
คือ NTL (บริษัทยอย) ใหกับกลุมผูผลิตสินคา OEM สําหรับสีพนพลาสติกจะผลิตโดยใช Know-How ของ Origin และจําหนาย
ทั้งหมดผานผูจัดจําหนาย คือ OMT (บริษัทที่เกี่ยวของ) ใหกับฐานลูกคาของ Miki (Thailand) ซึ่งเปนผูรวมทุนใน OMT ดวย ซึ่งใน
ป 2547 และงวด 6 เดือนแรก ป 2548 บริษัทมีสัดสวนมูลคาการจําหนายผานผูจัดจําหนายรอยละ 81.22 และรอยละ 81.06 ของ
รายไดขายทั้งหมดตามลําดับ จะเห็นไดวารายไดจากการขายสีอุตสาหกรรมสวนใหญเปนการจําหนายสีที่ใช Know-How ของ
BASF Coatings Japan และ Origin และที่มาของรายไดสวนใหญมาจากการจําหนายผานผูจัดจําหนาย นอกจากนี้ ในการใช
Know-How จาก BASF Coatings Japan และ Origin ในการผลิต บริษัทจะตองใชวัตถุดิบเฉพาะที่เปนความลับทางการคา ที่ตอง
ซื้อจากผูจัดจําหนายที่ไดรับการยอมรับจากเจาของ Know-How เทานั้น ดังนั้น หาก BASF Coatings Japan และ/หรือ Origin หัน
มาลงทุนในอุตสาหกรรมสีเอง หรือบริษัทไมสามารถจําหนายสีไปยังฐานลูกคาของคูคา อาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญได
บริษัทใช Know-How จากตางประเทศในการผลิตสีเพื่อจําหนายไปยังกลุมผูใชสีในประเทศ เนื่องจากเปน Know-How การ
ผลิตสีที่มีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับในระดับสากล อยางไรก็ตาม การใช Know-How จากตางประเทศจะตองมีการปรับการใช
งานเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมในประเทศไทยซึ่งแตกตางจากสภาพแวดลอมในประเทศของเจาของ Know-How โดยอาศัยการ
วิจัย พัฒนา และความชํานาญทางธุรกิจในประเทศ นอกจากนี้ ในการจําหนายและการใหบริการหลังการขาย ยังคงตองอาศัย
บุคลากรคนไทยที่มีความชํานาญและสามารถประสานงานกับลูกคาคนไทยไดดีกวาบุคลากรชาวตางประเทศ ซึ่งบริษัทมีทั้งความ
เขาใจและความชํานาญในธุรกิจ และสามารถตอบสนองตอความตองการใชสีของลูกคาในประเทศไดดีกวา ตัวอยางเชน บริษัท
สามารถใหคําแนะนําแกลูกคาในการใชสีในสภาพแวดลอมในประเทศไทยที่มีความชื้นสูงกวาประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนที่
จะเพิ่มรายไดจากการขายสีที่ใช Know-How และตราสินคาของบริษัท พรอมทั้งขยายฐานลูกคาของบริษัทเอง ซึ่งจะทําใหบริษัท
สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง Know-How พึ่งพิงผูจัดจําหนายและฐานลูกคาจากคูคาได

1.2

ความเสี่ยงดานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและราคาวัตถุดิบ

บริษัทใชเคมีภัณฑเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตสี ไดแก ผงสี เรซิ่น ตัวทําละลาย(Solvent) ซึ่งผงสี และเรซิ่นที่เปนวัตถุดิบ
เฉพาะ มีบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ และซื้อผานผูจัดจําหนายวัตถุดิบ จึงทําใหบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบทั้งในรูปสกุลเงิน
บาท และสกุลเงินตางประเทศ ในป 2547 และงวด 6 เดือนแรก ป 2548 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายหรือผู
นําเขา คิดเปนรอยละ 87.32 และรอยละ 84.30 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ และบริษัทนําเขาวัตถุดิบเอง ประมาณรอยละ
12.68 และรอยละ 15.70 ของยอดซื้อวัตถุดิบ ตามลําดับ และในอดีตที่ผานมาบริษัทไมมีการทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา (Forward Contract) ในการนําเขาเคมีภัณฑโดยตรง จึงอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้ ราคาเคมีภัณฑบางสวนจะปรับตัวตามราคาน้ํามันในป 2547 และงวด 6 เดือนแรก ป
2548 บริษัทมีอัตราสวนคาวัตถุดิบทั้งสิ้นตอตนทุนการผลิต เทากับรอยละ 94.42 และรอยละ 90.37 ตามลําดับ ดังนั้น หากราคา
วัตถุดิบเคมีภัณฑปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและมีนัยสําคัญ อาจจะสงผลตอตนทุนในการผลิตได และอาจทําใหกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทได
อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทมีวงเงินสําหรับทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบัน
การเงินซึ่งเปนวงเงินที่เพียงพอตอมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศในแตละครั้ง เพื่อใชในชวงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวนและลดความเสี่ยงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตตาม
แผนการผลิตสินคาของลูกคากอนการซื้อวัตถุดิบหลักๆ จากผูจําหนายวัตถุดิบ เพื่อใหมีวัตถุดิบใหพอเพียงสําหรับการผลิตสีในแต
ละคําสั่งซื้อจากลูกคา โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 1-3 เดือน มีการสํารองวัตถุดิบนานประมาณ 3 เดือน บริษัทยังมี
นโยบายในการปรับราคาขายตามความผันผวนของตนทุนแมจะไมสามารถปรับราคาไดทันที แตสินคาสวนใหญของบริษัทจะมี
วงจรชีวิตคอนขางสั้น ทําใหบริษัทมีโอกาสที่จะตั้งราคาสินคาใหมใหสะทอนตนทุนที่แทจริงเพื่อรักษาระดับอัตรากําไรสวนเพิ่ม และ
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บริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงคและอุปทานของเคมีภัณฑในตลาดโลกอยางใกลชิด เพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
ตนทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และทําใหบริษัทบริหารอัตรากําไรขั้นตนได

1.3

ความเสี่ยงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะจากผูจัดจําหนายนอยราย

ในป 2547 บริษัทมียอดสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนตและสีพนพลาสติกจากผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบในประเทศ 2 ราย วัตถุดิบเฉพาะดังกลาว เปนวัตถุดิบสําคัญซึ่งมีสูตรเปนความลับทางการคาตาม Know-How ที่บริษัทใช
ในการผลิต ซึ่งสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสีนี้เปนสวนสําคัญในธุรกิจสีอุตสาหกรรม ในป 2547 และงวด 6 เดือนแรก ป 2548 มูลคาการ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากผูจัดจําหนายทั้งสอง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 23.91 และ 24.11 ของมูลคาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมดตามลําดับ จึงอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากหากผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาวยกเลิกการจัดสงวัตถุดิบใหแก
บริษัท หรือไมสามารถจัดสงวัตถุดิบไดตรงตามเวลาที่กําหนด
อยางไรก็ตาม ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนรถจักรยานยนต บริษัทไดทําการคากับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
ในประเทศรายดังกลาวมาเปนเวลานาน โดยมีการทําสัญญาระหวางบริษัทและผูจัดจําหนาย เพื่อใหผูจัดจําหนายสามารถจัดหา
วัตถุดิบเฉพาะตามสัญญาตรงตาม Know-How ทั้งนี้ หากผูจัดจําหนายวัตถุดิบเฉพาะตามสัญญารายดังกลาวไมสามารถจัดสง
วัตถุดิบใหแกบริษัทได หรือไมสามารถจัดสงไดตรงตามเวลาที่กําหนด บริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะดังกลาวจาก BASF
Coatings Japan เพื่อนําเขาวัตถุดิบมาใชในการผลิตและสามารถสงสีใหลูกคาตามคําสั่งซื้อได แตอยางไรก็ตามตนทุนวัตถุดิบ
เฉพาะนําเขาจะสูงกวาตนทุนวัตถุดิบเฉพาะภายในประเทศ และอาจทําใหตนทุนการผลิตสีพนรถจักรยานยนตของบริษัทสูงขึ้น
สําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะที่ใชในการผลิตสีพนพลาสติก บริษัทสั่งซื้อจาก OMT ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท
และ Origin เปนผูคิดคนและพัฒนาสูตรการผลิตสีที่มีชื่อเสียง และเปนผูผลิตสีอุตสาหกรรมรายใหญของโลก และ Miki (Thailand)
ที่เปนผูจัดจําหนายเคมีภัณฑอยูในธุรกิจมาเปนเวลานานจึงมีเครือขายลูกคาจํานวนมาก (รายละเอียดเพิ่มเติมในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ สวนที่ 2 ขอ 2) ทั้งนี้ OMT เปนทั้งผูจัดจําหนายวัตถุดิบและเปนผูจัดจําหนายสี
พนพลาสติกใหลูกคาผูใชสีตอไป ดังนั้น OMT จึงตองพึ่งพาบริษัทเชนกัน เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตสีพนพลาสติกให OMT เพียง
รายเดียว

1.4

ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคา และการเขามาของคูแขงรายใหม

หากมีการเปดเสรีทางการคาในตลาดสีอุตสาหกรรม อาจทําใหเกิดการนําเขาสีอุตสาหกรรมจากตางประเทศที่มีราคาขายต่ํา
กวาภายในประเทศ เชน สีอุตสาหกรรมนําเขาจากประเทศจีน ไดแก หมึกพิมพ เปนตน นอกจากนี้ คูแขงรายใหมในตลาดสี
อุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น เนื่องจากตลาดสีอุตสาหกรรมภายในประเทศยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก เพราะสีอุตสาหกรรมเปน
องคประกอบของสินคาในหลายอุตสาหกรรม และผูประกอบในแตละอุตสาหกรรมเริ่มใหความสําคัญในดานบรรจุภัณฑของสินคา
ซึ่งจะตองใชสีในการเพิ่มมูลคาของสินคาของตน การแขงขันที่สูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดของบริษัทใน
อนาคตได
อยางไรก็ตาม กลุมลูกคาผูใชสีของบริษัทนั้น มีความตองการสีที่เหมาะสมกับสภาพการใชงานจริงของลูกคาแตละราย
ดังนั้น ผูผลิตสีอุตสาหกรรมจะตองปรับปรุงสูตรเพื่อใหผานการพิจารณาจากลูกคาวาสามารถผลิตสีไดตามขอกําหนด เพื่อนําไปใช
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่งขอกําหนดของลูกคา ไดแก คุณสมบัติการใชงานที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกคาแตละ
ราย ขอจํากัดในการเลือกใชวัตถุดิบที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน การใชวัตถุดิบที่ปลอดสารโลหะหนัก เปนตน แมวาสี
อุตสาหกรรมที่นําเขาจากตางประเทศอาจจะมีขอไดเปรียบดานราคา แตราคาไมใชเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกใชของลูกคา
การเขามาแขงขันของผูผลิตสีอุตสาหกรรมทําไดไมงายนัก โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้
ประการแรก คือ ผูผลิตจะตองไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักจากลูกคาเปนสําคัญ ดังนั้น ผูประกอบการผลิตสีอุตสาหกรรม
ในกลุมเดียวกับบริษัทจะตองมีประวัติที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสีอุตสาหกรรมแตละชนิด รวมถึงใบรับรองที่
เกี่ยวของเปนระยะเวลานาน ทําใหเปนที่รูจักของลูกคาและในวงการอุตสาหกรรมของผูใชสีนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทไดเนนนโยบายการ
ผลิตสีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถผลิตสีไดตามเฉดที่ลูกคาตองการ มีบุคลากรที่มีความชํานาญในการผลิตสีแตละประเภท
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และมีเครื่องมือทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย และมีความแมนยําสูง มีบริการทางเทคนิคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัท
สามารถผลิตสีไดตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตามขอกําหนดของลูกคาจนเปนที่ยอมรับของลูกคา
ประการที่สอง คือ ตองมีความรวมมือกันระหวางผูผลิตสีอุตสาหกรรม และลูกคาที่ตองใชสีเปนสวนประกอบสินคา ผูผลิตสี
อุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานสวนใหญตองพึ่งพาสูตรลิขสิทธิ์และวัตถุดิบเฉพาะในการผลิตสีซึ่งเปนความลับทางการคา ทําใหผูผลิตสี
ในประเทศตองรวมทุนกับตางประเทศและสงผลใหผูผลิตสีเปนที่ยอมรับของลูกคา รวมถึงความรวมมือในการขยายชองทางการ
จําหนายทั้งในประเทศและการสงออกตางประเทศ ผูผลิตสีสวนมากจะสงสินคาของตนผานผูจัดจําหนาย ซึ่งแตละบริษัทจะมีผูจัด
จําหนายของตนเพื่อไปจําหนายอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีการรวมมือทางการคากับเจาของ Know-How และผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
เฉพาะตามลิขสิทธิ์ ซึ่งสวนใหญจะมีฐานลูกคาของตัวเอง รวมถึงการรวมมือทางการคาเพื่อขยายฐานลูกคา จึงถือเปนขอไดเปรียบ
ของบริษัททั้งในดานรักษาฐานลูกคาไดอยางตอเนื่อง และดานวัตถุดิบเฉพาะตามลิขสิทธิ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท สวนที่ 2 ขอ 2)

1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต

รายไดจากการขายสีอุตสาหกรรมหลักของบริษัทมาจากการผลิตและจําหนายสีพนรถจักรยานยนต และสีพนพลาสติก
สําหรับชิ้นสวนยานยนต โดยในป 2547 และงวด 6 เดือนแรก ป 2548 บริษัทมีรายไดจากขายสีดังกลาว ประมาณรอยละ 69.53
และรอยละ 71.33 ของรายไดขายทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งไดรายไดดังกลาวจะขยายตัวตามอุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีโครงการเพิ่มสายการผลิตสีพนชิ้นสวนภายนอกรถยนต เพื่อขยายฐานลูกคาและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเปาหมายใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตในเอเชีย (Detroit of Asia) จึงทําใหบริษัทอาจมี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต
อยางไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคาผูใชสีจะไมเปลี่ยนยี่หอสีจากเดิมที่ตนเคยใชอยูเนื่องจากมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง
(Switching Cost) และตนทุนสีเมื่อเทียบกับตนทุนสินคาคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก เชน ตนทุนสีเทียบกับตนทุนรถยนตทงั้ คัน ผูใ ชสี
จึงจะเลือกใชสีที่ตนใหการยอมรับ และไมเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปใชสีที่ไมเปนที่รูจักหรือไมเปนที่ยอมรับแมสีดังกลาวจะที่มีราคาขายที่
ต่ํากวา ดังนั้น ฐานลูกคาผูใชสีของ BASF Coatings Japan จะยังคงใชสีของ BASF Coatings Japan อยู นอกจากนี้ บริษัทยังให
ความสําคัญในการผลิตและจําหนายสีที่ผลิตโดยใช Know-How ที่บริษัทพัฒนาขึ้น และตราสินคาของบริษัท พรอมทั้งขยายฐาน
ลูกคาของบริษัทเอง โดยมีแผนที่จะขยายสายการผลิตหมึกพิมพ และเนนการผลิตและสงออกสีเคลือบบรรจุภัณฑ ซึ่งจะเปนการ
รักษาสมดุลของรายไดในแตละสายผลิตภัณฑ

1.6

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เนื่องจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตอเนื่อง บริษัทจึงตองมีการควบคุมกระบวนการผลิตสี
ใหเปนไปตามมาตรฐานของกลุมอุตสาหกรรมหรือตามขอกําหนดของลูกคาเปนหลัก เชน หากลูกคาใหความสําคัญเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอม บริษัทตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดวย เพราะสีเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑของ
ลูกคาดวย ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ทําใหบริษัทตองพยายามพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา ซึ่งปจจุบันสีอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอภาพลักษณภายนอกของสินคา ทั้งจากการมองเห็น และการไดสัมผัส หาก
ลูกคาผูใชสีเปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ เชน การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการผลิตของลูกคาจากโลหะ มา
เปนกระดาษ หรือการลดการใชทินเนอรในผลิตภัณฑของลูกคา ตลอดจนการเปลี่ยนสูตรการผลิตเปนสูตรน้ํา (Water Borne) และ
การใช ส ารเคมี ช นิ ด ใหม ๆ เพื่ อรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย นแปลงขนาดใหญ ดั งกล า วอาจทํา ให บ ริ ษั ทมี ค วามเสี่ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได
อยางไรก็ตาม โดยปกติแลวลูกคาผูใชสีจะเปนผูผลิตที่มีการวางแผนในสายการผลิตระยะยาว และไมคอยมีการเปลีย่ นแปลง
สายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญบอยครั้ง เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต หรือเทคโนโลยีขนาดใหญแตละครั้ง
จะตองใชเงินลงทุนสูง นอกจากนี้ บริษัทจะมีการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการผลิตสินคาของลูกคา โดยบริษัทยังไดมี
สวนรวมในการวางแผนการผลิตในระยะยาวของลูกคาดวย จึงทําใหบริษัทสามารถประเมินแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเทคนิค
การผลิต และปรับแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อใหเกิดความสอดคลองในการผลิต ซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจาก
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได ทั้งนี้ บริษัทคาดวาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ของบริษัทนอย เนื่องจากบริษัทมีการคนควาวิจัยควบคูไปกับขอกําหนดของผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง

1.7

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน กลุมตระกูลเอกแสงกุลซึ่งเปนกลุมผูบริหารมีอํานาจควบคุมในบริษัท
จะยังคงมีสัดสวนการถือหุนสูงกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหรือรอยละ 67.48 ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนราย
ใหญดังกลาวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติที่ตองใช
เสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับมติ 3 ใน 4 ของที่ประชุม
ผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได

1.8

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนตอประชาชนกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548
และบริษัท โกลเบล็ก แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตน เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือ
หุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 600 ราย
บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและ
อาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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