บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังตอไปนี้

1.1

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
ในชวงตนป 2546 บริษัทไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ใน
โครงการตามพระราชดําริกอสรางประตูระบายน้ําและคันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็น จิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น เป นโครงการแรกของบริษัท
ประกอบกับเปนชวงที่ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น อยูระหวางการขยายงานและมี
ความตองการในการใชเสาเข็มเจาะเปนจํานวนมาก ซึ่งในขณะนั้นบริษัทมีเครื่องจักรที่ใชสําหรับการทํา
เสาเข็มเจาะที่พรอมใชงาน อีกทั้งลูกคารายนี้เคยรูจักผลงานในอดีตของวิศวกรของบริษัทกอนที่จะมา
รวมงานกับบริษัท จึงไดเริ่มวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานฐานรากในหลายโครงการตอมา ทั้งนี้
การวาจางจะใชวิธีประกวดราคาเปนหลัก สงผลใหในปจจุบันบริษัทมีรายไดจาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่นในสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม โดยในป 2546 และป 2547
บริษัทมีรายไดจากลูกคารายนี้คิดเปนรอยละ 73.94 และรอยละ 46.65 และ 9 เดือนแรกของป 2548
คิดเปนรอยละ 82.85 ของรายไดรวม หรือคิดเปนรอยละ 75.01 รอยละ 47.86 และรอยละ 86.00 ของ
รายได จากการรับ จางในป 2546 ป 2547 และ 9 เดือนแรกป 2548 ตามลํ าดั บ จึ งทํ าให บ ริษั ทอาจมี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายนี้ได ทั้งนี้มีการคาดการณวางานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้น
ฐานขนาดใหญ (Mega Projects) ของรัฐบาลที่จะเริ่มดําเนินการในป 2549 เปนตนไป อาจสงผลใหลูก
คารายนี้ในฐานะผูรับเหมาหลักวาจางใหบริษัททํางานในโครงการกอสรางดังกลาวตอเนื่องไปอีกใน
อนาคต ดังนั้นบริษัทจึงยังมีการพึ่งพิงและจะยังคงมีรายไดจากผูรับเหมาหลักรายนี้ในสัดสวนสูงตอไป
ในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับลูกคารายนี้นอกเหนือจากการรับจางงาน
ฐานราก
ทั้งนี้ จากคุณภาพผลงานของบริษัทที่ดีมาโดยตลอดประกอบกับการรักษาความสัมพันธที่ดี
กับลูกคารายนี้สงผลใหความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคารายนี้ไปในอนาคตอันใกลนี้คอนขางจํากัด นอกจาก
นี้งานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ (Mega Projects) ของรัฐบาลที่คาดวาจะเริ่ม
ดําเนินการในปขางหนาและตอเนื่องไปอีก 5 – 7 ปนั้นจะมีผลทําใหกําลังการผลิตเสาเข็มเจาะขนาด
ใหญของทุกบริษัทรวมกันในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการ สงผลใหลูกคาหลายรายมีความจํา
เปนที่ตองรักษาความสัมพันธอันดีกับผูรับเหมากอสรางงานฐานรากเชนกัน
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคาราย
ใหญ โดยมีนโยบายขยายฐานลูกคาใหมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งในป 2546 และป 2547 บริษัทมีลูกคาราย
ใหมเพิ่มขึ้น 5 รายและ 8 ราย ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีฐานลูกคาตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการมาจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็ก ซีเมนต น้ํามันดีเซล และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ
(เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยการซื้อวัตถุดิบดังกลาว บริษัทอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบได ซึ่งบริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ได
รับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน และบางรายการบริษัทสามารถทําสัญ ญากําหนดราคาคงที่ใน
ระยะเวลาหนึ่งกับผูจําหนายเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของวัตถุดิบหลักประกอบกับ
ลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานสั้น โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ตอโครงการ ทํา
ใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบในแตละโครงการนั้นจํากัด นอกจากนี้
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอราคาวัตถุดิบ คอนขางต่ํา เนื่องจากวัตถุดิ บ หลักทั้งหมด
สามารถจัดซื้อไดภายในประเทศ
จากลักษณะงานของบริษัทที่ปจจุบันยังคงเปนงานรับเหมาชวงคาแรงซึ่งรวมคาเครื่องจักร
(“คาแรง”) เปนสวนใหญ ตนทุนวัตถุดิบดังกลาวคิดเปนเพียงประมาณรอยละ 19 รอยละ 26 และรอยละ
23 ของตนทุนขายรวมของบริษัท ในป 2546 ป 2547 และใน 9 เดือนแรกป 2548 ตามลําดับ เทานั้น
การผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงไมกระทบกับตนทุนบริษัทมากนัก โดยในป 2548 ที่ผานมาราคาวัตถุดิบ
ประเภท คอนกรีต เหล็ก ซีเมนต และ สารละลายพยุงหลุมเจาะ (รายละเอียดเพิ่มเติม สวนที่ 2 หนา 23
– 25) มีความผันผวนไมมากนักและมีแนวโนมที่คอนขางทรงตัว
สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซล ความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลสงผลกระทบตอตนทุนทั้งใน
กรณีการรับงานคาแรง และการรับงานคาแรงรวมคาวัสดุ โดยการปรับขึ้นราคาดีเซลเปนแบบลอยตัวใน
ตนไตรมาส 2 ไดสงผลกระทบตอตนทุนโดยอัตรากําไรขั้นตนลดลงประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 7 จาก
ไตรมาส 1 ซึ่งไดสะทอนในผลประกอบการในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ไปแลวนั้น บริษัทไดใหความ
สําคัญและติดตามผลจากความผันผวนของราคาน้ํามันดีเซลอยางใกลชิด บริษัทมีนโยบายในการควบ
คุมผลกระทบจากราคาน้ํามันดีเซลโดยการรณรงคใหมีการลดการใชน้ํามันดีเซลหนางาน เชน หามติด
เครื่องยนตเครื่องจักรรอในชวงที่ไมไดปฏิบัติงาน ลดการเคลื่อนยายเครื่องจักรโดยไมจําเปน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต (ลด Down-time) เพื่อชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้น เปนตน อยางไรก็ตาม หากแนวโนม
ราคาน้ํามันดีเซลยังคงสูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอตนทุนประกอบการโดยบริษัทจะพิจารณาปรับราคาสิน
คาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสม โดยยังคงศักยภาพการแขงขันได
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบ
ในปจจุบัน บริษัทมีการรับจางงานสวนใหญเปนงานคาแรง อยางไรก็ดีมีบางโครงการที่บริษัท
รับจางคาแรงและคาวัตถุดิบ (ไดแก คอนกรีต ซีเมนต และเหล็ก) โดยในป 2547 บริษัทมีการซื้อซีเมนต
จากคูคารายหนึ่งซึ่งไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของ คิดเปนมูลคารอยละ 36.64 ของมูลคาการซื้อวัตถุดิบ
และวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด เปนผลมาจากการที่บริษัทไดรับงานที่รวมคาวัตถุดิบหลักไดแกงานเสาเข็ม
ดินซีเมนต (Soil Cement Column) โครงการสถานีดับเพลิง/กูภัย ของสนามบินสุวรรณภูมิ อยางไรก็
ตาม สําหรับใน 9 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีการสั่งซื้อจากคูคารายนี้เพียงรอยละ 0.52 ของมูลคาซื้อ
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วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมด โดยสัดสวนที่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีการรับงานที่รวมคาวัตถุดิบใน
สัดสวนที่ลดลงจากประมาณรอยละ 30.10 ในป 2547 เปนรอยละ 3.42 ใน 9 เดือนแรกป 2548
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายรักษาความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบแตละรายการมากกวา 1 ราย
และวัตถุดิบหลักทั้งหมดที่ใชสามารถจัดซื้อไดจากผูคาหลายรายในประเทศขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางการคา
ที่เปนประโยชนแกบริษัทเปนหลัก บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบรายหนึ่งรายใด
คอนขางจํากัด
• ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหางานใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว
การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการไมนานนักโดยใชเวลา
ประมาณ 2-6 เดือน และอาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-12 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ
ดังนั้นบริษัทจําเปนตองหาโครงการใหมมาแทนงานที่ใกลเสร็จแลวอยางตอเนื่องเพื่อรักษารายไดของ
บริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ
บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากงานโครงสรางและสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญที่
จะมีการกอสรางอยางตอเนื่องไปอีก 5 – 7 ป ขางหนา รวมทั้งโครงการภาคเอกชนอื่น อีกทั้งบริษัทเองก็
เปน ที่รูจักดีในวงการรับ เหมากอ สราง อยางไรก็ดีโครงการดังกลาวอาจมีความไม แนน อนขึ้น อยูกับ
นโยบายของรัฐบาล จึงอาจไมสามารถระบุมูลคาหรือกําหนดเวลาที่ชัดเจนได
ปจจุบันบริษัทมีมูลคางานที่ไดเซ็นสัญญาแลวและยังไมไดสงมอบจํานวนทั้งสิ้น 337.39 ลาน
บาท โดยแบงเปนโครงการที่กําลังดําเนินการอยูที่ยังไมไดรับรูรายไดทั้งหมดจํานวน 4 โครงการรวมมูล
คา 151.55 ลานบาท และ โครงการที่เซ็นสัญญาแลวและกําลังอยูระหวางเตรียมงานอีก 4 โครงการมูล
คา 185.84 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2549 (รายละเอียดเพิ่มเติม สวนที่ 2
หนา 27) ในขณะที่บริษัทก็ยังมีการหาโครงการใหมๆ เพิ่มเติมตอไปอยางตอเนื่อง
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก
งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานราก
ไมวาจะเปนการวางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเครื่องจักรและอุปกรณในการ
ทํางาน ตลอดจนการซอมบํารุงเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่มี
ผลตอการทํางานที่สําคัญไดแก ผูบริหารระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถไปอาจ
สงผลตอการดําเนินงานของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของพนักงานและใหผลตอบแทนในระดับที่
สามารถแขงขันกับตลาดได รวมทั้งการจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรทํางานใหกับ
บริษัทอยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากร
ที่ดีในปจจุบัน หากมีบุคลากรสวนใดขาดบริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปได
ทันทีโดยไมกระทบกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีผล
งานเปนที่ยอมรับจากลูกคา ทําใหสามารถลดการพึ่งพิงผูบริหารทานใดทานหนึ่งในการติดตอหาลูกคาได
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• ความเสี่ยงจากการไมไดรับตอสัญญากับ C.C. Engineering Company
ในการทํางานของบริษัทโดยเฉพาะในชวงแรกๆ ของการกอตั้งจําตองอาศัยที่ปรึกษาที่มีประสบ
การณในการทํางานดานงานฐานรากเพื่อใหคําปรึกษาทางดานตางๆ ในฐานะ วิศวกรที่ปรึกษา (Consulting
Engineer) ทั้งดานเทคนิคและการแกไขปญหาในการทํางาน เชนตรวจสอบและใหความเห็นในกรณีที่จําเปน
ดานแผนกอสราง และแผนงานกอสราง รวมถึงการใหคําแนะนําแกวิศวกรประจํา ณ สถานที่กอสราง อีกทั้ง
ให ความช วยเหลื ออื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกั บงานฐานราก อย างไรก็ ตาม การทํ าสั ญ ญาระหว างบริ ษั ทกั บ C.C.
Engineering Company นั้นเปนการทําสัญญาแบบปตอปและตองมีการตกลงทําสัญญาใหมเมื่อสัญญา
หมดอายุลง อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมสามารถตอสัญญากับ C.C. Engineering Company ได อาจมีผล
กระทบตอการทํางานของบริษัทในระยะสั้น โดยที่บริษัทตองจัดหาและวาจางที่ปรึกษาทางดานเทคนิคราย
ใหมซึ่งอาจมีรายละเอียดสัญญาและราคาแตกตางไปจากเดิม
ที่ผานมา บริษัทไมเคยมีปญหาในการเจรจาตอสัญญากับ C.C. Engineering Company ในการ
วาจางใหเปนที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม และสามารถตอสัญญาไดตามเงื่อนไขจนเปนที่นาพอใจ และมีการ
ทํางานรวมกันที่ดีมาตลอด โดยบริษัทคาดวาจะยังคงสามารถตอสัญญากับ C.C. Engineering Company
ไดตอไปในอนาคตภายใตเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม
• ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมา
จากผูวาจางเอง (ผูรับเหมาหลักหรือเจาของโครงการ) เชน เรื่องการสงมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ในกรณีที่เจาของโครงการสงมอบพื้นที่ลาชาบริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอ
พื้นที่ (Stand-by Fee) จากเจาของโครงการตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้ งนี้ ความลาชานี้อาจมีผล
กระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซึ่งบริษัทไดลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมี
การประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนําเครื่องจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอเมื่อผูวาจาง
ไดจัดเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดยที่บริษัทใหความรวมมือและประสาน
งานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลน
วัตถุดิบหลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับซึ่งโดยทั่วไปอยูที่
ประมาณรอยละ 0.10 ของมูลคาตามสัญญาตอวัน หรือในบางกรณีอาจต่ํากวาตามแตขอตกลง ซึ่งบริษัทลด
ความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน
หลังจากที่บริษัทไดรับการวาจางใหรับงาน
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• ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดจาก
การออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหบุคคลภายนอกไดรับบาดเจ็บหรือไดรับความ
เสียหาย ดังนั้นการฟองรองจากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณ ดังกลาว เชน เจาของโครงการ ผูใช
สถานที่ เปนตน อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได
เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวาง Maintenance Bond หรือออกหนังสือ
รับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ป เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน อยางไรก็ตาม ใน
กรณีที่เกิดความเสียหายตอสิ่งปลูกสราง งานฐานรากเปนเพียงสวนหนึ่งของงานกอสรางทั้งหมดซึ่งตองมีการ
พิสูจนถึงสาเหตุของความเสียหายนั้น โดยที่ผานมา ในโครงการตางๆ ที่บริษัทดําเนินการยังไมเกิดความเสีย
หาย และบริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆ
1.2

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยอื่นๆ
• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 50
ปจจุบัน บริษัทมีผูถือหุนหลักคือบุคคลในตระกูลแสงอารยะกุล ซึ่งถือหุนรวมกัน 92,000,000
หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และภายหลังจากการเสนอ
ขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ จะทําใหบุคคลในตระกูลแสงอารยะกุลมีสัดสวนการถือหุนลดลง
เปนรอยละ 61 ซึ่งยังคงเปนผูถือหุนรายใหญที่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ไดเกือบ
ทั้งหมด ยกเวนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอาจทําใหผูถือหุนรายอื่นๆ ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถวงดุลกับกลุมผูถือหุนรายใหญได
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการถวงดุลอํานาจจึงมีมาตรการควบคุมไมให
บุคคลในตระกูลแสงอารยะกุลมีอํานาจควบคุมโดยไมจํากัด ทั้งนี้ ไดจัดใหมีกรรมการที่ไมไดมาจาก
บุคคลในตระกูลแสงอารยะกุลหรือกลุมผูบริหารรวม 4 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 30 ของกรรมการทั้งคณะ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ถือวาเปนการวางโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจนและโปรงใส ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูถือ
หุนวาการบริหารงานภายในบริษัทจะเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
บริษั ท มี ค วามประสงค ที่ จ ะเสนอขายหุ น ต อ ประชาชนครั้ง นี้ ก อ นที่ จ ะได รับ ทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ
ไอ แลวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 และบริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถเขาจด
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ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวน คุณ สมบัติการกระจายหุ น ใหแก ผูถื อ หุนรายยอ ย
จํานวน 300 ราย
บริษัทจึงยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนบริษัทหลัก
ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองใน
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคา
ที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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