บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา
ปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ นอกจากนี้ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้เปนปจจัย
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการ อันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท และมูลคาหุนของบริษัท ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยง
ดังกลาว มิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่
บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุนหรือการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statement) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอมูลฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน
หรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริง อาจ
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
1.1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานจากผูรับเหมา
การใหบริการของบริษัท จําเปนตองเกี่ยวของกับโครงการของภาคเอกชนเปนสวนใหญ ซึ่งตองผานการ
ประมูลงานรวมจากผูรับเหมาหลัก แลวมาแบงยอยงานดานตาง ๆ ออกไป โดยสวนหนึ่งของโครงการฯ ที่เกี่ยวกับของกับ
งานตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมดวยกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive Testing - NDT) สวน
ใหญจะอยูในความรับผิดชอบของผูรับเหมา ดังนั้นบริษัทจึงไมไดเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในภาพรวมของความปลอดภัย
ของโครงการตั้งแตเริ่มตน การติดตอประสานงานตองผานผูรับเหมา ทําใหการใหบริการตองพึ่งพิงผูรับเหมาเปนหลักทั้ง
งบประมาณโครงการ ขอบเขต เนื้อหาของงาน เปนตน โดยปจจุบันสัดสวนการรับงานจากผูรับเหมาคิดเปนรอยละ 90 และ
สวนที่เหลือรอยละ 10 เปนการรับงานจากเจาของโครงการโดยตรง
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันและอนาคต งานโครงการขนาดใหญจะมีแนวโนมการใหความสําคัญและคํานึงถึง
ความเปนสากลมากขึ้น ทําใหทุกฝายหันมาใหความสําคัญตอความปลอดภัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานระดับสากล
มากขึ้นเชนกัน โดยกิจกรรมที่สําคัญประการหนึ่งคือ การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยตอการใชงานของอุปกรณ
และทุกระบบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนที่มีปจจัยเสี่ยงสูงตอการเกิดอันตราย จึงทําใหเจาของโครงการจําเปนตอง
ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยโดยตรง ทําใหโอกาสที่บริษัท จะไดรับความ
ไววางใจจากเจาของโครงการใหรับผิดชอบระบบความปลอดภัยแบบครบวงจรมีมากขึ้น นอกจากรูปแบบดังกลาวแลว ใน
โครงการขนาดใหญสวนมาก จะมีที่ปรึกษาทางดานระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งเปนไปตามระบบสากลจะเปนผูให
คําปรึกษาตอเจาของโครงการโดยตรง ดังนั้นในการคัดเลือกผูที่จะเขาไปใหบริการดาน NDT ก็จะตองมีคุณสมบัติและ
หลักเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานที่ใชอยางครบถวน ทําใหทางบริษัทมีโอกาสไดรับงาน ผานการตัดสินใจโดยตรงจาก
เจาของโครงการมากขึ้นกวาการติดตอจากผูรับเหมาในรูปแบบเดิม
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1.1.2. ความเสี่ยงจากการเขามาในอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหมและโอกาสจากการเปดเสรีทางการคา
ในปจจุบันความตองการดาน NDT มีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว รวมถึงความเปนสากลมากขึ้นเปนลําดับ อาทิ อุตสาหกรรมดานปโตรเลียม ปโตรเคมี การกอสราง โรงงานผลิตทั้ง
สินคาอุปโภคและบริโภค ฯลฯ ทําใหธุรกิจดาน NDT มีการขยายตัวมากขึ้นตามไปดวย และยังเปนการเปดโอกาสให
ผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงผลกระทบของนโยบายการเปดเสรีทางการคาที่เพิ่มขึ้นของประเทศ
ไทย ที่คาดวาจะสงผลใหกลุมผูประกอบการจากตางประเทศมีโอกาสมากขึ้นที่จะเขามาชิงสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจ
นี้
จากแนวโนมดังกลาว พบวา ในปจจุบันผูประกอบการจากตางประเทศที่จะเขามาดําเนินธุรกิจประเภทนี้ มี
สวนแบงทางการตลาดคิดเปนรอยละประมาณ 30 ของการใหบริการดาน NDT ทั้งหมดในประเทศไทย และเปนการ
ใหบริการ NDT ที่เปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology) เทานั้น ซึ่งการใหบริการประเภทนี้จะมีระดับคาบริการที่
สูงกวา NDT ที่เปนเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม (Conventional) ซึ่งเปนสวนใหญที่บริษัทฯ ใหบริการอยูในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดเตรียมวางแผนเพื่อรับมือกับภาวะการแขงขันดังกลาวแลว โดยขณะนี้บริษัทอยู
ระหวางการขยายการใหบริการที่เปนเทคโนโลยีชั้นสูงใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากผูประกอบการ
จากตางประเทศ โดยอาศัยความไดเปรียบจากตนทุนทางดานบุคลากรและตนทุนทางดานการบริหารที่ดีกวา สะทอน
เมื่อเทียบกับคาบริการของผูประกอบการจาก
ออกมาเปนราคาคาบริการที่จะคิดจากลูกคาในราคาที่มีความไดเปรียบ
ตางประเทศในประเภทการบริการอยางเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังไดวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลาการใหเปนผู
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในดานการใหบริการดาน NDT ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อสรางความพรอมใน
การขยายการใหบริการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหบริการ

1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานจากตางประเทศ
เนื่องจากการใหบริการ NDT ของบริษัท จําเปนตองอาศัยอุปกรณ และเครื่องมือเพื่อใชประกอบในการ
ใหบริการ ที่เปนเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนสวนใหญ ประกอบกับจํานวนตัวแทนจําหนายอุปกรณและเครื่องมือ
ดังกลาว ยังมีอยูเพียงไมกี่รายในประเทศไทย ทําใหที่ผานมาบริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของการผูกขาดการเปนตัวแทน
จําหนาย สงผลใหเสียเปรียบในดานการเจรจาตอรองราคา รวมทั้งการสงมอบสินคาลาชา
อยางไรก็ตามความเสี่ยงในดานดังกลาวไดลดนอยลง เนื่องจากปจจุบัน มีตัวแทนจําหนายอุปกรณและ
เครื่องมือ NDT เพิ่มขึ้น จากการที่หลายประเทศไดพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตไดเอง ทําใหไมมีการผูกขาดการผลิต
อุปกรณ และเครื่องมือเหมือนเชนเดิม รวมทั้งการลดปญหาการสงมอบสินคาลาชา จากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายนอยราย
อยางเชนที่เคยเกิดในอดีตที่ผานมา
ดวยประโยชนจากการที่บริษัทมีทางเลือกมากขึ้นในการสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนาย
อุปกรณและเครื่องมือไดหลายราย
นอกจากนี้ในประเทศไทย
โดยสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และสถาบันอุดมศึกษาบางแหง อยูระหวางการพัฒนาการผลิตเครื่องมือ
และอุปกรณทาง NDT บางประเภทขึ้นใชเอง ซึ่งหากประสบความสําเร็จ จะสามารถชวยลดการนําเขาจากตางประเทศได
ในอนาคต
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1.2.2 ความเสี่ยงจากการมีภาระความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
การใหบริการของบริษัท แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. การใหบริการดาน NDT เปนการใหบริการตามความตองการของผูวาจาง ไมวาจะเปนวิธีการใดใน
กระบวนการทดสอบ NDT การบริการและภาระความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการสงมอบรายงานผล
การทดสอบ ซึ่งจะรวมถึงการสิ้นสุดความรับผิดชอบ สําหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการประเภทนี้คิดเปนรอยละ 85 ของรายไดจากการใหบริการทั้งหมด
2. การใหบริการดานการตรวจสอบ (Inspection) คือ การใหบริการที่ตองมีผลสรุปถึงสภาพการใชงานของ
ชิ้นงานอยางชัดเจนตามจุดประสงคของการตรวจสอบ ซึ่งในอนาคตหากเกิดความเสียหายจากชิ้นงานที่
บริษัทเปนผูประเมินผลการตรวจสอบดังกลาว และสามารถพิสูจนทราบไดวา เกิดจากความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานหรือการใหขอมูลการประเมินผลการตรวจสอบจากบริษัท ในสวนนี้จะถือวา เปนภาระ
ความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งทางบริษัทไดปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยจัดทําประกันภัยแกบุคคลที่ 3
ในกรณีเกิดความเสียหาย สําหรับการใหบริการดานการตรวจสอบงานที่เกี่ยวของกับพลังงานแกส (Gas
Testing) ไวเปนจํานวน 10.00 ลานบาท (Gas Testing เปนการตรวจสอบภาชนะที่ใชสําหรับบรรจุแกส
และระบบ วามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใชงานไดหรือไม โดยใชผลการทดสอบ NDT ตามความ
เหมาะสมและพอเพียงตอการใชวินิจฉัยเพื่อสรุปผลสภาพการใชงานของภาชนะบรรจุแกส และระบบที่
เกี่ยวของ)
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทมีการรับงานการตรวจสอบที่เกี่ยวของกับพลังงานแกสในสัดสวนที่นอย
และมีการใหบริการดานการตรวจสอบทั้งหมดคิดเปนรอยละ 15 ของรายไดจากการใหบริการทั้งหมด ซึ่ง
ตลอดเวลาที่ผานมา งานการใหบริการดานการตรวจสอบของบริษัทไมเคยมีประวัติเรื่องขอบกพรองใน
ดานการปฏิบัติงาน หรือเคยไดรับคําตําหนิจากหนวยงานของลูกคาหรือแมแตหนวยงานของภาครัฐที่
เกี่ยวของแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องมาจากการยึดมั่นในขอบังคับ ขอกําหนด จากหนวยงานของภาครัฐบาล
รวมถึงมาตรฐานสากลในดานการปฏิบัติงานเปนสําคัญ
กอปรกับบริษัทใหความสําคัญในการใชผู
ปฏิบัติการดาน NDT ที่ตองมีคุณสมบัติในการเปนผูปฏิบัติการที่ผานการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
จะรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสากลเปนเกณฑบังคับ และควบคุมอยูเชนกัน
1.3 ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
1.3.1 กรณีที่บริษัท มีกลุมผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัท มีคุณชมเดือน ศตวุฒิ ถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 54.79
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และมีกลุมครอบครัวศตวุฒิ และคุณสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ซึ่งเปน
สามีของคุณชมเดือน ศตวุฒิ รวมถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนทั้งหมดรอยละ 71.72 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 50 นี้ทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุม
บริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําธุรกรรมของบริษัทสําหรับกรณีที่ตองใชเกณฑเสียงขางมากในการลงคะแนน
นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหบริษัทไมสามารถตัดสินใจดําเนินการโดย
ปราศจากการยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทก็
ตาม
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ทั้งนี้ ในสวนของการที่กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาเปนผูถือหุนใน
บริษัท กองทุนรวมจะมีสัดสวนการถือหุนภายหลังการกระจายหุนใหกับประชาชนทั่วไป คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) โดยมีเงื่อนไขในสัญญารวมลงทุนดังกลาววา หากทางบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในราคาขายหุน (IPO Price) ที่ทําใหกองทุนฯ ไดรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ต่ํา
กวารอยละ 12 ตอป (โดยราคาที่เขารวมลงทุนเทากับ 2.4 บาทตอหุน ภายหลังจากการปรับราคาตามมูลคาที่ตราไวจาก 10
บาท เปน 1 บาท) ผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นางจุไรศรี ศตวุฒิ และ
นายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล จะตองรับซื้อหุนคืนจากทางกองทุนฯ ทั้งหมด ซึ่งหากเกิดกรณีดังกลาว จะทําใหกลุมครอบครัว
ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล มีสัดสวนการถือหุนทั้งหมดรอยละ 81.72 ภายหลังการกระจายหุนใหกับประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะสามารถควบคุมมติพิเศษของบริษัทได
1.3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เปนการใหบริการ ซึ่งนอกจากตองอาศัยเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
แลว ปจจัยสําคัญในการใหบริการคือ บุคลากรที่ตองมีความรู ความสามารถ และทักษะรวมถึงตองมีใบรับรองในการใหบริการ
ซึ่งหากขาดบุคลากร หรือมีแตบุคลากรที่ไมมีความสามารถอยางเหมาะสม ยอมสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได
ขอบเขตของการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบจะแบงแยกตามระดับพื้นฐานความรู ซึ่งมี 3 ระดับ คือ
ระดับ I สามารถเปนผูปฏิบัติการทดสอบในภาคสนาม ตามวิธีการตาง ๆ ดาน NDT ที่ไดรับใบรับรอง ซึ่งทาง
บริษัทมีบุคลากรในระดับนี้จํานวน 30 คน
ระดับ II มีความสําคัญทั้งการเปนผูปฏิบัติการในภาคสนาม เพื่อตรวจสอบและทดสอบตามวิธีการตาง ๆ ดาน
NDT รวมถึงการอานผล และออกรายงานผลการตรวจสอบ (Inspection) ตามใบรับรองที่ถือครอง ซึ่ง
ทางบริษัทมีบุคลากรในระดับนี้จํานวน 84 คน
ระดับ III เปนผูมีสิทธิ์วินิจฉัยและตัดสินขอพิพาท กรณีเกิดความไมแนใจในผลของงานงานของ ระดับ II และ
เปนผูออกใบอนุญาต (Certificate) เพื่อรับรองคุณสมบัติการเปนผูปฏิบัติการใหกับ ระดับ I และ II ซึ่ง
ทางบริษัทมีบุคลากรในระดับนี้จํานวน 2 คน
โดยในอดีตที่ผานมา บริษัทมีอัตราการลาออกของผูปฏิบัติการดาน NDT คิดเปนรอยละ 3.71 ตอป (จากขอมูล
อัตราการลาออกตั้งแตป 2547 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2550) โดยระดับ Trainee ซึ่งเปนผูที่อยูระหวางทดลองการฝกอบรมภายใน
ศูนยฝกอบรมของบริษัทฯ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาอบรม และสอบรับใบรับรองระดับ I ตอไป เพื่อสราง
ประสบการณและความรูในระดับหนึ่งกอน เปนการทดสอบความเหมาะสมและความชอบตออาชีพเปนผูปฏิบัติการ NDT ที่ดี
ตอไป ซึ่งระดับ Trainee มีอัตราการลาออกคิดเปนรอยละ 67.92 ของอัตราการลาออกทั้งหมด สวนระดับผูปฏิบัติการดาน NDT
ระดับ I มีอัตราการลาออกคิดเปนรอยละ 24.53
เนื่องจาก บริษัทไดคํานึงถึงและใหความสําคัญในประเด็นเกี่ยวกับการลาออกของบุคลากรที่เปนผูปฏิบัติการ
NDT และเพื่อเปนการปองกันปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงไดมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมภายใน (In
House Training Center) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัท
ยังใหการสนับสนุนและสงเสริมใหเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูสําหรับนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งยังใหความสําคัญกับบรรยากาศในที่ทํางานที่สรางความเปนกันเอง การใหสวัสดิการในดานตาง ๆ ที่
เหมาะสม เหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของมาตรการการรักษาบุคลากรเพื่อใหอยูทํางานกับบริษัทไดอยางยาวนาน และจาก
ขอมูลอัตราการลาออกของผูปฏิบัติการดาน NDT จะพบวา การลาออกสวนใหญจะอยูที่ระดับ Trainee ซึ่งเกิดจากการที่ใน
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ระหวางฝกอบรมได คนพบวา เปนสาขาวิชาชีพที่ตนเองไมมีความถนัด หรือความชอบ ซึ่งหากจะพิจารณาความจริงดาน
บุคลากรของบริษัท จะพบวา บุคลากรหลักที่สําคัญ สวนใหญจะทํางานกับบริษัท มาเปนเวลานานกวา 10 ป ขึ้นไป แทบ
ทั้งสิ้น
1.3.3

ความเสี่ยงจากการจําหนายหุนของกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในฐานะผูถือหุนที่ไมติด Silent Period
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 ที่ผานมา กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(กองทุนฯ) ไดเขารวมเปนผูถือหุนในบริษัทฯ โดยมีราคาตนทุนเทากับ 2.40 บาทตอหุน จํานวน 10,000,000 หุน (ในกรณีที่
ราคาพารเทากับ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.5 แตทั้งนี้สัดสวนการถือหุนดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
จากที่บริษัทมีการเสนอขายหุนตอประชาชน (Initial Public Offering : IPO) ซึ่งสัดสวนการถือหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนรอย
ละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขที่จะไมนําหุนดังกลาวทั้งจํานวนเขาติด Silent Period ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวา
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (IPO) รอยละ 22.58

1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.4.1

ความเสี่ยงจากการที่บริษัท อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(mai)
บริษัท มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ในการรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดี
บริษัท ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษทั เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2550 โดยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แลว เห็นวา บริษัท มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม”
พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัท จะตองมีผูถือหุน
สามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ดังนั้นบริษัท ยังคงมีความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยให
หุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ผูลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลอง
ในการซื้อหุนสามัญของบริษัท ในตลาดรอง หรืออาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาที่คาดการณไว หากหุน
สามัญของบริษัท ไมไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหากบริษัท ไมสามารถกระจายหุน
ตอประชาชนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะทําใหบริษัท มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพย

สวนที่ 2 – หนาที่ 6

