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1.

ปจจัยความเสี่ยง

กอนการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงใน
หัวขอนี้ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฎในเอกสารนี้ นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในขอนี้มิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิทราบในขณะนี้หรือที่บริษัทฯ เห็นวาเปนปจจัยความ
เสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปจจัยความ
เสี่ยงของบริษัทฯ สามารถจําแนกไดดังนี้
1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสินคาดังกลาวมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑใหมๆ อยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทฯ ตองมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโนมของ
ผลิตภัณฑที่อยูในความตองการของตลาด รวมทั้งการควบคุมสินคาคงคลังและการจัดซื้ออยางเหมาะสม เนื่องจากสินคาคงคลังจะมีการ
ลาสมัยอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อยางไรก็ดี เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและการถายทอด
เทคโนโลยีจากผูถือหุนใหญ คือ กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโนมความตองการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินคาคงคลังที่ทันสมัย
โดยการใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการบริหาร รวมถึงกลุมผูบริหารชาวไทยที่มีประสบการณยาวนานในธุรกิจนี้ ทําใหบริษัทฯ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมอบหมายใหผูจัดการในแตละสายผลิตภัณฑ
เปนผูติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของแตละผลิตภัณฑอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูควบคุมการเคลื่อนไหวของสินคาคงคลัง
เพื่อจัดซื้อในกรณีสินคาคงคลังมีการเคลื่อนไหวเร็ว หรือจัดการสงเสริมการขายตางๆ ในกรณีสินคาคงคลังมีการเคลื่อนไหวชา ทั้งนี้ การ
ควบคุมสินคาคงคลังดังกลาวสามารถดําเนินการไดตลอดเวลาผานทางระบบ Global System ของบริษัทฯ ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีมูลคาสินคา
คงคลังเทากับระดับยอดขายเฉลี่ยประมาณ 27-28 วัน ในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับระยะเวลาการ
ขายสินคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ประมาณ 19-33 วัน
นอกจากนั้น บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณรายใหญในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ ไดรับเงื่อนไขในการ
ไดรับสวนลดพิเศษเมื่อมีการสั่งซื้อสินคาจํานวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินคารุนที่ลาสมัยเพื่อแลกกับ
สินคารุนใหม (Product rotation) และการชดเชยสวนตางในกรณีที่สินคามีการลดราคา (Price protection) จากตัวแทนจําหนายและผูผลิต
รายใหญหลายราย ซึ่งจะสามารถลดปญหาการลาสมัยของสินคาคงคลังลงได ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชา โดยจะเริ่มตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพรอยละ 10-20 ของมูลคาสินคา (ตามกลุม
ผลิตภัณฑ) สําหรับสินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 90 วันขึ้นไป และจะตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพทั้งจํานวนสําหรับสินคาที่ไมเคลื่อนไหว
ตั้งแต 360 วันขึ้นไปและสินคาที่รอทําลายหรือสินคาที่ลาสมัย โดยในป 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ มีการตั้ง
คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวชารวมทั้งสิ้น 19.85 ลานบาท, 18.53 ลานบาท และ 22.06 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59,
1.86 และ 1.89 ของมูลคาสินคาคงเหลือทั้งหมด ตามลําดับ
1.2 ความเสี่ยงจากลูกหนี้การคา
ในปจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายสินเชื่อประมาณรอยละ 95 ของยอดขายรวม ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การคาจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากหากลูกหนี้การคาของบริษัทฯ กลายเปนหนี้สูญ อาจสงผลตอสภาพคลองของบริษัทฯ
ทางดานเงินทุนหมุนเวียน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายใหลูกคารายใหมจะตองซื้อสินคาเปน
เงินสดกอนที่จะมีการใหวงเงินสินเชื่อ โดยมีการวิเคราะหสถานะทางการเงินของลูกคา จากสภาพคลองและความมั่นคงทางการเงินของ
ลูกคาที่รัดกุมกอนการอนุมัติใหวงเงินสินเชื่อกับลูกคาในครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดแบงแยกหนาที่ในการดูแลวงเงินลูกคาอยางชัดเจน โดย
ใหฝายการเงินเปนผูดูแลวงเงินลูกคา เพื่อควบคุมรายการขายที่อาจมีความเสี่ยง โดยลูกคาแตละรายจะไดวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการ
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ชําระเงินที่แตกตางกัน ขึ้นกับสถานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของลูกคารายนั้นๆ และบริษัทฯ มีการติดตามสถานการณชําระเงิน
ของลูกคาอยางใกลชิดหากลูกคามีปญหาการชําระเงิน จะมีการทบทวนวงเงินเครดิต เพื่อปองกันความเสี่ยงทันที
ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับอายุมากกวา 3 เดือน คิดเปนรอยละ
9.86 และ 11.18 ของยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับรวมกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ และมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รอยละ 1.49 และ 0.27 ของยอดลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับรวมกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ ซึ่งลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
กลุมดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อประกันเพื่อคุมครองความ
เสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาเฉพาะตราสินคาใหแกลูกหนี้การคาบางรายตั้งแตป 2546 โดยเปนการติดตอผานผูผลิต ตอมาในป
2550 บริษัทฯ ไดติดตอบริษัทประกันโดยตรง เพื่อดําเนินการซื้อประกันเพื่อคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการจําหนายสินคาใหแก
ลูกหนี้การคาที่มีความเสี่ยงในการชําระเงินเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมซื้อประกันสําหรับลูกคาที่มีประวัติทางการเงินและสถานะ
ทางการเงินดี เชน กลุมหางคาปลีกขนาดใหญ เปนตน โดยเงื่อนไขในการจายเงินคืนนั้น บริษัทประกันจะจายเงินคืนใหรอยละ 80-90
ของความเสียหายจากลูกหนี้การคาที่อยูในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแมวาการทําประกันความเสียหายจากลูกหนี้การคาดังกลาวทําให
บริษัทฯ มีคาใชจายจากคาเบี้ยประกันเพื่อคุมครองความเสียหายจากลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นวาการทําประกันดังกลาวมี
ความจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากสามารถชวยลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้สูญไดเปนอยางดี
1.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ มีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ซึ่งการเสนอราคาและชําระเงินจะใชเงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเปนหลัก ในขณะที่
สินคาทั้งหมดจะจําหนายภายในประเทศ โดยบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 50-60 ของยอดสั่งซื้อสินคารวม
ทั้งหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยการทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
รอยละ 70 – 80 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคา อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมมีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ การทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาดังกลาวอยูในดุลยพินิจที่รอบคอบของผูบริหารของบริษัทฯ โดยผูบริหารของบริษัทฯ จะมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตลอดเวลา
และจะพิจารณาการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ดังกลาวจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตอบริษัทฯ ทั้งนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทฯ ไมมีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
1.4 ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป ทําใหบริษัทฯ ตองมีการใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชในการบริหารลูกหนี้การคา
และสินคาคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนดังกลาวจากการใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น
จากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคลอง
สําหรับวงจรเงินสดของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 44-47 วัน ซึ่งวงจรเงินสดของบริษัทฯ มีแนวโนมลดลงตลอดเวลา เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารคลังสินคา ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) ซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาการจัดเก็บ
สินคา การจัดอายุของสินคา การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินคา ตลอดจนมีความแมนยําในการตรวจนับสินคาคงคลัง มาใชรวมกับระบบ
การจัดการ Global System ในป 2550 ทําใหการคํานวณปริมาณสินคาขั้นต่ําถูกตองยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยของบริษัทฯ
เทากับประมาณ 27-28 วัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาใหเขมงวด และมีการทบทวนวงเงินของ
ลูกคาตลอดเวลา ทําใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกคาลดลงอยางตอเนื่อง โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกคาของบริษัทฯ อยู
ที่ประมาณ 38-42 วัน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะเวลาประมาณ 21-23 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระ
คาสินคาเปนเงินสดหรือชําระคาสินคาเร็วขึ้นเพื่อใหไดรับสวนลดการคาจากผูผลิต
จากลั ก ษณะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯ จึ ง จํ า เป น ต อ งมี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นอย า งพอเพี ย งสํ า หรั บ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทฯ มีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยหลายแหงซึ่งเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทําให
บริษัทฯ ไมมีปญหาสภาพคลอง อนึ่ง หากยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ อาจตองหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติม
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดติดตอและมีความสัมพันธที่ดีกับธนาคารพาณิชยหลายแหง ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีโอกาสในการตอรองและทบทวน
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วงเงินกูยืมและอัตราดอกเบี้ย เพื่อใหไดตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมตลอดเวลา รวมถึงเงินทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เขมแข็งมากขึ้น และทําใหอัตราหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูถือหุนรายใหญ
จากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ซึ่งอนุญาตใหใชโปรแกรมการบริหารจัดการ “Global
System” และสิทธิในการใชชื่อ “SYNNEX” และเครื่องหมายการคา “Lemel” จากทางกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว โดยไมมีคาธรรมเนียม
หากทางผูถือหุนใหญดังกลาวยังคงถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และ
ไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใช (สามารถดูรายละเอียดของสัญญาไดในขอที่ 5 เรื่องทรัพยสินที่ใชใน
การประกอบธุรกิจ) อยางไรก็ตามหากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน ถือหุนนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ และมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชโปรแกรมการบริหารจัดการ ชื่อและเครื่องหมายการคา
ดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทฯ มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากการเชาใชโปรแกรมการบริหารจัดการดังกลาวตอจากกลุมซินเน็ค
ประเทศไตหวัน หรือมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการเชาหรือจัดหาโปรแกรมการบริหารจัดการอื่นมาทดแทนโปรแกรมดังกลาว โดย
บริษัทฯ สามารถโอนฐานขอมูลซึ่งเปนของบริษัทฯ ไปยังโปรแกรมบริหารจัดการอื่นซึ่งสามารถเชาหรือจัดหาทดแทนได เชน ระบบ SAP
หรือ Oracle สําหรับระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System) ที่กําลังอยูระหวางการพัฒนานั้น บริษัทฯ สามารถ
จางใหบริษัทรับเขียนโปรแกรมอื่นเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงระบบ ASRS และโปรแกรมการบริหารจัดการที่บริษัทฯ ไดเชาหรือจัดหา
มาเพื่อทดแทน Global System ซึ่งอาจทําใหเกิดภาระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนนี้ได
ในสวนของการใชชื่อและเครื่องหมายการคานั้น โดยปกติแลวลูกคาจะใหความสําคัญกับตราสินคาของผูผลิตและการบริการ
หลังการขายของบริษัทฯ ในการตัดสินใจซื้อสินคาของบริษัทฯ เปนสําคัญมากกวาชื่อและเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ดังนั้นในระยะ
สั้นอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองทําการสื่อสารกับทางลูกคาของบริษัทฯ มากขึ้นถึงการปรับเปลี่ยนชื่อ SYNNEX และเครื่องหมายการคา
Lemel มาเปนเครื่องหมายการคาใหมของบริษัทฯ เอง
อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และทีมผูบริหารของบริษัทฯ เปนชาวไทยทั้งหมดที่มีประสบการณ
ในธุรกิจมากกวา 10 ป ตลอดจนผูจัดจําหนายสินคาทั้งหมดทําสัญญาโดยตรงกับทางบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่องแมวาไมไดรับการสนับสนุนจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน
1.6 ความเสี่ยงจากการมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับต่ํา
ธุรกิจจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร และระบบสารสนเทศ เปนธุรกิจที่มีกําไรขั้นตนอยูใน
ระดับต่ํา ดังนั้น ปจจัยตางๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คุณภาพของลูกหนี้ คาเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม และการ
บริหารสินคาคงคลัง เปนตน อาจสงผลกระทบตออัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ และผลประกอบการของบริษัทฯ ได อยางไรก็ตามบริษัทฯ
ใหความสําคัญและจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การทําประกันความเสียหายจากลูกหนี้การคา
การบริหารสินคาคงคลังที่รัดกุม รวมถึงการจัดทํางบประมาณอยางเขมงวด ซึ่งการจัดใหมีนโยบายดังกลาวจะสามารถชวยลดผลกระทบ
ตออัตรากําไรสุทธิจากปจจัยดังกลาวได นอกจากนั้น ในปจจุบันบริษัทฯ ยังมุงเนนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผู
เดียวในประเทศของสินคาหลายๆ ตราสินคา เพื่อชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาและอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้นได
1.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของบริษัท
ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“TKS”) จากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Spin-off) จะสงผลใหบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงรอยละ 13.24 โดยจากการถือหุนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ
36.76 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และลดลงรอยละ 14.54 โดย
จากการถือหุนจากรอยละ 50 เหลือรอยละ 35.46 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก
ประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของ TKS ตามสัดสวนการถือหุน (“Pre-emptive Right”) เพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามัญของ TKS รักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม อยางไรก็ตาม ผูถือหุนรายใหญ
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ของ TKS ไดขอสละสิทธิในการรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุนดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน จากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายตอประชาชนทั้งหมด 180,000,000 หุน ใหแก
ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS ตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับที่จะเสนอขายแกประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามัญ
รายยอยของ TKS รักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม
ดังนั้น ผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS จึงมีความเสี่ยงจากการไมใชสิทธิดังกลาว โดยหากผูถือหุนสามัญรายยอยของ TKS
ทั้งหมดไมใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ ในสวนของ Pre-emptive right จะสงผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน
เดิมจะลดลง (Dilution Effect) ในอัตรารอยละ 26.48 ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรก และรอยละ 29.08
ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทั้งหมด
1.8 ความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ประเภทระบุชื่อผูถอื และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หนวย โดยมีราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ ราคาที่ลดจาก
ราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้รอยละ 25 ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงในการที่มีตนทุนสูงกวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว และมีความเสี่ยงที่ราคาหุนอาจจะลดต่ําลง หากผูถือหุนกลุมดังกลาวขายหุนหลังการใชสิทธิ รวมถึงการที่ผูลงทุนจะมีสภาพ
ความเปนเจาของบริษัทฯ นอยลง (Dilution Effect)
อยางไรก็ตาม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายใหแกกรรมการและพนักงานดังกลาว มีการกําหนดเงื่อนไขในการใชสิทธิ โดยนับจาก
วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ป ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดไมเกินรอยละ 10 ของใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือน หลังจากปแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 7.5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 15, 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคน
ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ ตามลําดับ ซึ่งการกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิดังกลาวจะชวยปองกันการมีหุนเพิ่มขึ้นในชวงแรกที่หุนของ
บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลง
สภาพเปนหุนสามัญจํานวน 25,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.55 ของจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนในครั้งนี้และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด
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