บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยาง
รอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้ และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ อางอิงจาก
ขอมูลปจจุบันและการคาดการณอนาคตเทาที่จะสามารถระบุได ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการ อาจมี
ผลกระทบตอมูลคาหุนของบริษัท และในอนาคตอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบตอธุรกิจ รายได และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เชน การ
ใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือการคาดการณ
เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1

ความเสี่ยงจากการดําเนินการขนสงสินคาทางเรือมาจากตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทนําเขาถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจําหนาย ทําใหมีความจําเปนตองใชวิธีการ
ขนสงถานหินมาทางเรือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่ไมมีเรือขนสง หรือเรือขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้ง
คาใชจายดานคาระวางเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ทางบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดวิธีการปองกัน อาทิ การทําสัญญา
จางเรือกับผูใหบริการเรือขนสงเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจวา จะมีเรือขนสงเพื่อจัดสงสินคาใหกับบริษัท
อยางแนนอนในระดับหนึ่ง รวมทั้งทําใหสามารถคาดการณคาใชจายเกี่ยวกับคาขนสงไดแมนยํายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ใน
สัญญาซื้อขายถานหินบางสวนไดรวมคาบริการขนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซียมายังทาเรือจังหวัดสมุทรสาครไวแลว
เชนกันซึ่งผูขายสินคาจะตองจัดหาเรือขนสงให รวมทั้งทางบริษัทยังมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ และ
คาดการณคาระวางเรือลวงหนา เพื่อใหสามารถปรับตัวและวางแผนรับมือไดทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากการวางแผนเพื่อลดปญหาความเสี่ยงดานการจัดหาเรือเพื่อขนสงสินคาจากตางประเทศแลว
บริษัทยังตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการเดินทางเพื่อขนสงสินคามาทางเรือ
ทางบริษัทจึงไดทํา
สัญญาประกันภัยในระหวางการขนสงไวสําหรับทุกเที่ยวเรือของการขนสงแบบ Total Loss ซึ่งจะสามารถเรียกชดเชย
คาเสียหายไดกรณีที่เรือขนสงจมลงทั้งลําเทานั้น และที่ผานมาบริษัทประกันภัยจะไมรับประกันความเสียหายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในชวงหนามรสุม ซึ่งโดยปกติหนามรสุมจะเกิดขึ้นตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ของทุกป
ทั้งนี้ในอดีตบริษัทเคยไดรับความเสียหายจากการสูญเสียปริมาณถานหินจากลมมรสุมพัดถานหินตกน้ํา
ระหวางการขนสง ในชวงเดือนพฤศจิกายน ป 2550 ที่ผานมา แตทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดจากเรือ
ขนสงที่มสี ภาพบกพรองในบางสวน ประกอบกับเปนชวงหนามรสุม จากเหตุการณดังกลาวทําใหปจจุบันบริษัทไดกําหนด
มาตรการเนนการตรวจสอบอยางเขมงวดของเรือขนสงวา มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม ประกอบกับเนื่องจากปจจุบันธุรกิจ
การประกันภัยมีการแขงขันสูง บริษัทประกันภัยจึงไดเปดรับการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติใน
ระหวางการขนสงทางเรือ ตั้งแตเดือนมีนาคม ป 2551 เปนตนมา ประกอบกับทางบริษัทใหความสําคัญกับการทํา
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ประกันภัยเพื่อเตรียมรับความเสี่ยงจากการขนสงทางเรือในชวงหนามรสุม ดังนั้น นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา
บริษัทจึงไดทําประกันภัยดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อใหคุมครองในทุกเที่ยวทุกลําของเรือที่ขนสงถานหินของบริษัท อยางไรก็ตาม
ในอดีตที่ผานมาปญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนั้น คิดเปนมูลคาความเสียหายประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งทางบริษัทไดรับ
ความชวยเหลือในการชดเชยคาเสียหายจากบริษัทเรือ (ซึ่งในสัญญาการจางเรือระบุวา ทางเจาของเรือไมตองรับผิดชอบ
ความเสียหายระหวางการขนสงจากสาเหตุของภัยธรรมชาติแตอยางใด) ในฐานะพันธมิตรทางการคาเปนจํานวนประมาณ
รอยละ 33 ของคาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณ 1.65 ลานบาท
1.1.2

ความเสี่ยงในการสงมอบสินคา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการสงมอบสินคา มีทั้งในดานของคุณภาพถานหิน ปริมาณของถานหิน และ
ระยะเวลาการสงมอบ ซึ่งความเสี่ยงตาง ๆ ที่กลาวมา บริษัทไดวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
- ดานคุณภาพของถานหิน บริษัทมีการควบคุมคุณภาพของถานหินดวยเครื่องมือการตรวจสอบที่
ทันสมัย และมีคุณภาพ โดยจะทําการตรวจสอบตั้งแตชวงในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคา การรับมอบ
สินคา และชวงกอนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวา คุณภาพของสินคาตรง
กับความตองการของลูกคา
- ดานปริมาณของถานหิน
บริษัทไดลงนามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนายจากประเทศ
อินโดนีเซียลวงหนา เพื่อใหครอบคลุมปริมาณขายที่ไดคาดการณไวตลอดป ซึ่งจะทําใหบริษัทมั่นใจ
วามีสินคาในปริมาณที่ไดตกลงกันไว นอกจากนี้ บริษัทไดกอสรางคลังสินคาขึ้น 2 แหง คือ ที่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บสต็อกถานหิน โดยมีปริมาณ
สต็อกสินคาเพื่อสามารถจําหนายไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน
- ดานระยะเวลาการสงมอบสินคา บริษัทมีนโยบายในการสงมอบสินคาใหทันกับความตองการใชงาน
ของลูกคา หรือทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยทางบริษัทจะมีระบบการควบคุมระยะเวลาการ
สงมอบสินคาอยางเขมงวด ซึ่งไดจัดเตรียมรถบรรทุกสําหรับใชในการขนสงถานหินไปยังลูกคาโดย
คํานึงถึงปริมาณรถที่เหมาะสมกับปริมาณงานการสงมอบ
เพื่อใหการจัดสงสินคาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด
1.1.3

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายรายใหญ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทซื้อถานหินจากผูจัด
จําหนายรายใหญรายหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความขัดแยงกับผูจัดจําหนายรายใหญดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการจัดหา
วัตถุดิบถานหินอยางมีนัยสําคัญกับทางบริษัทได แตอยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทไดสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนาย
รายใหญดังกลาวมาเปนเวลาตอเนื่องกวา 4 – 5 ป ซึ่งผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง และปจจุบันเปนเจาของใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินในระดับ 3 จากรัฐบาลของประเทศ
อินโดนีเซีย (รายละเอียดอยูในวรรคที่ 3) รวม 6 แหง นอกจากนี้กอนการติดตอเพื่อเปนคูคานั้น ทางบริษัทไดเขาไปศึกษา
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายรายดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวา จะสามารถจัดหาแหลง
ถานหินที่มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติตรงกับความตองการของกลุมลูกคาของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผลได ซึ่งปจจุบัน
บริษัทไดทําสัญญาสั่งซื้อถานหินลวงหนาจากผูจัดจําหนายรายดังกลาว ในปริมาณ 3 ลานตัน เพื่อรองรับการขยายตลาด
ของทางบริษัท โดยในป 2550 และ ชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อถานหินจากผูจัดจําหนายราย
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ใหญดังกลาว คิดเปนรอยละ 21.59 และรอยละ 29.89 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัท ตามลําดับ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาทางผูจัดจําหนายไมเคยประสบปญหาเรื่องการสงมอบถานหินทั้งในเรื่องของเวลาและปริมาณการ
จําหนายใหแกบริษัทแตอยางใด ทั้งนี้ในปจจุบันทางผูจัดจําหนายรายดังกลาวมีกําลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันตอ
เดือน โดยที่ผานมาทางบริษัทไดขอเสนอซื้อถานหินที่ผลิตไดทั้งหมดของผูจัดจําหนายรายดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากทางบริษทั
จะไดประโยชนในดานการประหยัดตนทุนการรวบรวมปริมาณถานหิน
และมีความสะดวกในการใชบริการเรือขนสง
เนื่องจากทางผูจําหนายรายดังกลาวจะจัดหาเรือขนสงใหบางสวนดวย
อยางไรก็ตาม นอกจากผูจัดจําหนายหลักรายดังกลาวแลว บริษัทยังไดสรางความสัมพันธและสั่งซื้อสินคา
จากผูจัดจําหนายรายอื่น อีกประมาณ 5 – 6 ราย ซึ่งในจํานวน 5 – 6 ราย ดังกลาวมีผูจัดจําหนายถานหินรายใหญติด
อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศอินโดนีเซียรวมอยูดวย โดยทางบริษัทไดเริ่มสั่งซื้อสินคาจากรายใหญดังกลาวตั้งแตชวงเดือน
เมษายน ป 2551 ที่ผานมา นอกจากนี้บริษัทดังกลาวยังไดรับใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหิน ประเภท
PKP2B จากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งถือเปนใบอนุญาตในระดับ 2 จากทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งจะมีเพียง 34 บริษัทเทานั้น จากทั้ง
ประเทศที่ไดรับใบอนุญาตในระดับดังกลาว
ซึ่งปจจุบันในประเทศอินโดนีเซีย มีผูไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหิน
จํานวนทั้งสิ้น 164 บริษัท แบงเปน
ระดับ 1 หรือ BUMN คือ เหมืองที่รัฐบาลเปนผูดําเนินการเอง ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาตเพียง 1 บริษัท
เทานั้น ไดแก PT.Bukit Asam
ระดับ 2 หรือ PKP2B คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลกลางของ
ประเทศอินโดนีเซียออกใหแกผูลงทุนในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ถึง
100,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับอนุญาต จํานวน 34 บริษัท
ระดับ 3 หรือ KP คือ ใบอนุญาตในการเปนผูประกอบการเหมืองถานหินที่ออกโดยรัฐบาลทองถิ่น ที่ออก
ใหกับบริษัทในประเทศเทานั้น ซึ่งจะสามารถทําเหมืองถานหินไดในขนาดพื้นที่ไมเกิน 1,000 เฮคเตอร ปจจุบันมีผูไดรับ
อนุญาต จํานวน 129 บริษัท
1.1.4

ความเสี่ยงจากการใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชถานหิน
ในอดีตที่ผานมาโรงงานอุตสาหกรรมโดยสวนใหญ มักจะใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต
แตเนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ยังใชน้ํามัน
เตาเปนเชื้อเพลิงสําคัญ มีตนทุนในกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงตองพยายามปรับตัว โดยการ
เปลี่ยนมาใชพลังงานเชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทนน้ํามันเตา ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทอื่นที่เปนทางเลือกนอกเหนือจากถานหินนั้น ยังมี
อยูหลายประเภท ไดแก กาซธรรมชาติ กะลาปาลม หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิเชน แกลบ ชานออย ขี้เลื่อย เปนตน
อยางไรก็ตาม ถานหินถือเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา และเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองอยูเปนจํานวน
มาก เมื่อเทียบกับกาซธรรมชาติ หรือเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ซึ่งถานหินนอกจากจะมีความไดเปรียบเรื่องตนทุนและ
ปริมาณสํารองที่มีอยูแลว ยังมีความไดเปรียบดานประสิทธิภาพในการใหคาความรอนที่สูง และความสะดวกในการใช
งานอีกดวย
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1.1.5

ความเสี่ยงจากขอรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอม
โดยธรรมชาติแลว แรธาตุประเภทถานหินเมื่อนํามาใชงานโดยทําใหเกิดการเผาไหม กาซออกซิเจนที่อยูใน
อากาศจะเขาทําปฏิกิริยากับถานหินซึ่งจะมีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดเปนกาซพิษ ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด
ซึ่งเปนสาเหตุใหปอดอักเสบ และเกิดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมจากฝุนละอองของถานหิน ที่อาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ
อยางไรก็ตามถานหินนั้นมีอยูหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต ซึ่งถานหินแตละประเภท
จะกอใหเกิดปริมาณกาซพิษ หรือมลภาวะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินประเภทนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม ถานหินที่บริษัทนําเขาและจัดจําหนายทั้งหมดคือ ถานหินประเภทบิทูมินัส ซึ่งเปนถานหิน
คุณภาพสูง มีปริมาณขี้เถาและกํามะถันอยูในระดับต่ํา คือ มีปริมาณกํามะถันประมาณรอยละ 0.3 – 0.5 ในขณะที่น้ํามัน
เตามีกํามะถันประมาณรอยละ 2.0 - 3.0
ซึ่งจะเห็นไดวา
ถานหินกอใหเกิดกํามะถันในปริมาณที่นอยกวาน้ํามันเตาซึ่งเปนที่นิยมใชใน
ภาคอุตสาหกรรมในชวงที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางมากตอการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม โดยในสวนของบริเวณโรงงานคัดแยกถานหินหรือคลังสินคา บริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการในการ
ควบคุมฝุนละอองจากถานหิน โดยการใชผาใบคลุมบนกองถานหินอยางมิดชิด และมีระบบสเปรยน้ําโดยรอบบริเวณ เพื่อ
ปองกันการฟุงกระจาย และในสวนของรถบรรทุกขนสงถานหินทั้งหมด จะมีผาใบปดคลุมอยางมิดชิด นอกจากนี้ ในบริเวณ
ทาเรือที่มีการขนสงถานหิน ก็ไดจัดทําระบบสเปรยน้ําเพื่อปองกันฝุนฟุงกระจายเชนกัน โดยบริษัทไดตระหนักดีถึงการสราง
ความเขาใจและความไววางใจจากชุมชนที่อยูอาศัยในบริเวณรอบพื้นที่คลังสินคาและโรงคัดแยกทั้ง 3 แหง บริษัทจึงได
จัดตั้งหนวยมวลชนสัมพันธดานสิ่งแวดลอม เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่เกี่ยวกับการรับขอรองเรียนจาก
ชาวบาน และการแกไขปญหาเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้น อยางไรก็
ตามแมวา ในชวงเวลาที่ผานมา ทางบริษัทจะเคยไดรับขอรองเรียนจากชาวบาน หรือขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ จาก
องคการบริหารสวนตําบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร (สําหรับคลังสินคาและโรงคัดแยก แหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร) และ
ขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี (สําหรับคลังสินคาและโรงคัดแยก
แหงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี) เกี่ยวกับการจัดการปญหาดานฝุนละอองที่เกิดจากถานหิน (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรณี
ขอรองเรียน และการแกไขปญหา ไดในหัวขอ 3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) ซึ่งที่ผานมา ภายหลังจากบริษัทไดรับแจงขอ
รองเรียนและขอเสนอแนะดังกลาวแลว บริษัทไมเคยนิ่งนอนใจในการเรงดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง
การปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อทางบริษัทไดดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว ทางบริษัทจะจัดทําหนังสือเพื่อแจงถึงองคการบริหารสวนตําบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร
และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบความคืบหนา รวมถึงการดําเนินการที่แลวเสร็จในทุกครั้ง ทําให
ปจจุบันนี้ บริษัทไมไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอม จากชาวบานหรือหนวยงานราชการที่ดูแลและควบคุม
ดานสิ่งแวดลอมแลว สําหรับในสวนของคลังสินคาและโรงคัดแยกถานหินของบริษัททั้ง 2 แหง ดังกลาวนั้น ในปจจุบันไดรับ
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2551 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 สําหรับสาขาจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร ตามลําดับ เปนที่เรียบรอยแลว สําหรับคลังสินคา แหงที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น
เนื่องจากเพิ่งเริ่มเปดดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน ป 2551 ที่ผานมา และขณะนี้ไมมีขอรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมแต
อยางใด ประกอบกับคลังสินคาแหงที่ 3 ดังกลาว มีลักษณะเปนทาเรือและคลังสินคาสาธารณะซึ่งมีผูเชาหลายราย ซึ่ง
คลังสินคาจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอมอยูแลว
ทําใหมีระบบปองกันและ
ควบคุมทางดานสิ่งแวดลอมเปนอยางดี ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชวงเวลาที่ผานมายังไมเคยเกิดขอรองเรียน อยางไรก็ตาม
บริษัทไดดําเนินนโยบายและมาตรการเพื่อปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมโดยไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาเรืออยาง

สวนที่ 2 – หนาที่ 5

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

เครงครัด ไดแก การลางลอรถทุกครั้งกอนออกจากบริเวณพื้นที่ทาเรือ การคลุมผาใบรถบรรทุกทุกคันกอนที่จะสงสินคา
ใหกับลูกคา รวมถึงการคลุมผาใบกองถานหินอยางมิดชิดเพื่อปองกันปญหาเรื่องฝุนละออง โดยเปนนโยบายปฏิบัติที่
พนักงานทุกคนจะตองดําเนินการอยางเครงครัด
1.1.6

ความเสี่ยงดานการบริหารสินคาคงเหลือ
เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูนําเขาและจัดจําหนายถานหิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีสต็อก
ถานหินใหเพียงพอตอการจัดจําหนายและสอดคลองกับความตองการของลูกคาโดยจะตองสามารถสงมอบสินคาไดอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันบริษัทไดขยายฐานการใหบริการถานหินออกไปสูภาคอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความตองการใชถานหินเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีปริมาณสต็อกถานหินเพื่อพรอมใหบริการไดอยางเพียงพอ โดยสวนหนึ่งที่ทําใหมีปริมาณมากเนื่องจากบริษัทได
นับรวมปริมาณถานหินที่อยูในระหวางการขนสงบนเรือดวย
แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีมาตรการในการบริหารสินคา
คงเหลือโดย
1. บริษัทมีการบริหารระยะเวลาในการขายสินคาอยูในชวงไมเกิน 5 เดือน ประกอบดวยถานหินที่อยู
ระหวางการขนสงทางเรือจากผูจําหนาย ประมาณ 1 เดือน และถานหินที่อยูระหวางการคัดแยก
และสวนที่เก็บอยูในสต็อกสินคาที่โรงงาน เปนระยะเวลา 3 – 4 เดือน
โดยจะตองสงมอบ
2. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพของถานหินที่อยูภายในสต็อกสินคา
สินคาตามคุณภาพที่ตกลงกับลูกคาทุกประการ ผานการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
¾ ครั้งที่ 1 ในขั้นตอนการเตรียมสินคากอนสงมอบ ทางเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) จะเก็บตัวอยางสินคาตามมาตรฐานที่กําหนดและสงผลการตรวจสอบ
ใหผูรับผิดชอบพิจารณากอนสงมอบสินคาทุกครั้ง
¾ ครั้งที่ 2 จะเก็บตัวอยางถานหินจากบนรถบรรทุกทุกคันขณะที่รถผานเครื่องชั่ง เพื่อเตรียม
วิ่งรถเพื่อไปสงใหลูกคา
โดยจะทําการบันทึกขอมูลทั้งหมดของถานหินไวในระบบ
สารสนเทศ
¾ ครั้งที่ 3 จะเปนการเก็บตัวอยางถานหินขณะสงมอบสินคาที่โรงงานของลูกคาเพื่อสงผล
เขาหองตรวจสอบ (Lab) โดยฝายตรวจสอบภายนอก ซึ่งเปนที่ยอมรับดวยกันทั้งสองฝาย
เพื่อใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของสินคาที่สงมอบวา ตรงตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันทั้งสอง
ฝาย
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเรื่องการสงสินคาคืน ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการบริหารสินคาคงเหลือ
ของบริษัทที่สําคัญ
3. การบริหารสต็อกถานหินที่มีขนาดเล็ก (ต่ํากวา 10 mm.) บริษัทมีนโยบายเพื่อเรงการขาย โดยไดเรง
จัดหาและขยายฐานกลุมลูกคาใหมที่มีความตองการซื้อถานหินขนาดดังกลาว ซึ่งคาดวาสต็อกถาน
หินที่มีขนาดเล็กของบริษัทจะสามารถลดลงอยางมีนัยสําคัญไดภายใน ป 2552
4. นโยบายในการตรวจสอบสต็อกสินคา โดยในทุก ๆ ไตรมาส บริษัทจะวาจางบริษัทผูเชี่ยวชาญดาน
การสํารวจจากภายนอก (ซึ่งปจจุบัน ใชบริการจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) ซึ่ง
มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและไมมีความสัมพันธหรือความเกี่ยวของกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงของบริษัท) เขามาตรวจสอบปริมาณสต็อกถานหินทั้งหมดที่มี โดยวิธีการตรวจสอบที่เปนที่
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ยอมรับตามมาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องตน อาทิ การทําแผนผังกองถานหิน การปกหมุด
จุดตั้งกลอง การวัดมุมราบ ระยะราบ ระยะดิ่ง การเก็บพิกัด 150 – 800 จุด ตามปริมาตรของกอง
ถานหิน การตรวจสอบความหนาแนน เปนตน โดยในการสํารวจทุกครั้งทางผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทจะเขารวมสังเกตการณดวย ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและเชื่อถือไดในปริมาณสต็อกสินคาที่มีอยู
ทั้งหมดของบริษัท
1.1.7
อนาคต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินใน

บริษัทคาดวา จะมีความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต เกี่ยวกับ
การลดลงของกําไรสุทธิสําหรับงบการเงิน งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จากผลของการปรับลดลงของ
ปริมาณสินคาคงเหลือเปนมูลคาประมาณ 17.08 ลานบาท และการขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือประมาณ
14.41 ลานบาท (โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก หัวขอ ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต)
1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
1.2.1

ความเสี่ยงจากราคาถานหินที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
จากสถานการณที่น้ํามันเตาซึ่งเปนผลผลิตของน้ํามัน และเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญสําหรับหมอไอน้ํา (Boiler)
เพื่อการผลิตไอน้ําสําหรับใชในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน และยังมี
แนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น สงผลใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตประสบกับปญหาตนทุนในกระบวนการผลิตที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหภาคอุตสาหกรรมเริ่มหันมาหาแหลงเชื้อเพลิงที่มีราคาตนทุนที่ถูกกวา ซึ่งถานหินถือเปนทางเลือกหนึ่งที่
ภาคอุตสาหกรรมหันมาเลือกใช เมื่อปริมาณความตองการถานหินเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับภาวะวิกฤติดานราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก ทําใหราคาถานหินไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา (ตั้งแตป 2548 2549 และ
2550) ราคาถานหินที่บริษัทไดนําเขามามีอัตราการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยปรากฏตามแผนภาพดังนี้
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กราฟแสดงราคาถานหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตชวงป 2001 – 2007
หนวย : US$ / ตัน

ที่มา : http://www.globalcoal.com

อยางไรก็ตาม ตั้งแตชวงกลางเดือนกรกฎาคม ป 2551 ราคาถานหินมีการปรับตัวลดลง ตามการปรับตัว
ลดลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก โดยปรากฏตามแผนภาพดังนี้
กราฟแสดงราคาถานหินสําหรับชวงป 2008 (BJI Index)
หนวย : US$ / ตัน

ที่มา : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

จากภาวะความผันผวนของราคาถานหินดังกลาว ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางหนึ่ง
ของบริษัท ทางบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปองกันโดยการทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต เปน
ระยะเวลาลวงหนา เพื่อใหมีปริมาณสินคาเพียงพอสําหรับจําหนายแกลูกคา โดยในสัญญาจะระบุราคาจําหนาย โดย
อางอิงราคาตลาดโลก และมีการติดตามดูทิศทางของแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลกตลอดเวลา
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นอกจากนี้ ในการกําหนดราคาขายสินคาแกลูกคา ทางบริษัทจะคํานวณจากราคาตนทุนสินคากอนเปน
สําคัญ ทําใหสามารถรักษาระดับของอัตรากําไรขั้นตนไวได แมวาราคาตนทุนสินคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ หาก
เปรียบเทียบระหวางราคาตนทุนน้ํามันเตาและถานหินจะยังคงพบวา น้ํามันเตามีราคาตนทุนสูงกวาถานหินเปนอยาง
มาก และยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลาเชนกัน แมวาในชวงปลายป 2551 ราคาจะปรับตัวลดลงเล็กนอย
ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ตาม อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบระหวางถานหินกับแหลงเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ อาทิ
เชน ขี้เลื่อย ไมฟน หรือแกลบ ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทนี้มีขอไดเปรียบเฉพาะในเรื่องของราคาเมื่อเทียบเปนปริมาณ ที่ต่ํากวา
ถานหินเทานั้น แตจะมีจํากัดในเรื่องความสะดวกในการใชงาน และปริมาณที่จะจัดหาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอ
การใชในการผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม
1.3 ความเสี่ยงทางดานการบริหาร การจัดการ
1.3.1

ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ผู ถื อ หุ น รายใหญ ม ากกว า ร อ ยละ 50
ณ วันที่ 20 มกราคม 2552 บริษัทมีคุณพนม ควรสถาพร ถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.50
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และมีกลุมครอบครัวควรสถาพร รวมถือหุนในบริษัท คิดเปนสัดสวน
ทั้งหมดรอยละ 65.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทหลังการกระจายหุนเพื่อเสนอขายใหกับ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งสัดสวนการถือหุนที่มากกวารอยละ 50 นี้ทําใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวมีอํานาจในการควบคุม
บริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํา ธุรกรรมของบริษัทสําหรับกรณีที่ตองใชเกณฑเสียงขางมากในการลงคะแนน
นอกจากนี้ การถือหุนในลักษณะกระจุกตัวโดยผูถือหุนรายใหญนี้ยังทําใหบริษัทไมสามารถตัดสินใจดําเนินการโดย
ปราศจากการยินยอมของกลุมผูถือหุนรายใหญ แมวาผูถือหุนกลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหเกิดประโยชนตอบริษัทก็
ตาม
1.3.2 ความเสี่ ย งกรณี ที่ บ ริ ษั ท ทํา สั ญ ญาเช า สํานักงานสาขาแหงที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร และมีการ
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว
บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดิน โฉนดเลขที่ 122 123 59394 และ 86564 ตั้งอยูที่ หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลว หรือจะมีขึ้นในภายภาคหนาจากบริษัท พรปรีชา จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ซึ่งเปนกรรมการ ผูถือหุนใหญ และกรรมการผูจัดการของบริษัท (โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน ในสวนของบริษัท พรปรีชา จํากัด) ทั้งนี้การเชา
พื้นที่ดังกลาวมีวัตถุประสงคการเชาเพื่อใหบริษัท ใชพื้นที่กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรปรีชา จํากัด เปนสํานักงาน สาขา แหงที่
1 ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 99/99 หมูที่ 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่สําหรับกอสรางคลังสินคาและโรงคัด
แยกถานหิน เพื่อรองรับปริมาณความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมลูกคาที่มีพื้นที่โรงงานตั้งอยูในบริเวณ
ถนนเศรษฐกิจ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และกลุมลูกคาในจังหวัดใกลเคียง โดยปจจุบันบริษัทมีจํานวนลูกคาสําหรับ
การใหบริการของสํานักงาน สาขาแหงที่ 1 คิดเปนรอยละ 65 ของจํานวนลูกคาที่ใหบริการทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทมีการกอสรางอาคารโรงงานและสํานักงาน โดยมีมูลคาการกอสรางสุทธิ ณ วันที่ 30
กันยายน 2551 เทากับ 31.42 ลานบาท ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัท พรปรีชา จํากัด ไมยินยอมใหเชาที่ดิน
ดังกลาวตอไป รวมถึงความเสี่ยงกรณีของอายุสัญญาการเชาที่ไมครอบคลุมพอดีถึงระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคาของ
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อาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาว โดยปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาการเชาที่ดินมีกําหนดอายุ 3 ป เริ่มอายุการเชา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อยางไรก็ตาม ในกรณีของความเสี่ยงดังกลาว บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากบริษัท พรปรีชา จํากัด
เปนบริษัทในกลุมครอบครัวของนายพนม ควรสถาพร ประกอบกับการทําสัญญาการเชาโดยมีเงื่อนไขขอหนึ่งระบุไวอยาง
ชัดเจนวา “หามมิใหผูใหเชาบอกเลิกสัญญาเชา กอนครบกําหนดเวลาตามสัญญาเชา เวนแตผูเชาจะเปนฝายกระทําผิด
สัญญา หรือในกรณีที่สัญญาเชามีผลระงับหรือเหตุอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว” ซึ่งในกรณีของการยกเลิกสัญญาเชา
ที่ดินโดยไมมีเหตุผลอันสมควรของผูใหเชาจึงเปนไปไมได
และสําหรับกรณีความเสี่ยงเรื่องอายุสัญญาการเชาที่ไม
ครอบคลุมพอดีถึงระยะเวลาการตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวนั้น ไดมกี ารระบุเงื่อนไขใน
บันทึกตอทายของสัญญาเชาที่ดินดังกลาว ขอหนึ่งวา “เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และผูเชามิไดประพฤติผิดสัญญา
เชาในขอหนึ่งขอใด ผูใหเชาจะยินยอมใหผูเชาตออายุสัญญาเชาไปอีกไมนอยกวา 6 คราว คราวละไมต่ํากวา 3 ป” ซึ่ง
จากเงื่อนไขดังกลาวเทากับบริษัทมีสิทธิที่จะขอเชาที่ดินดังกลาวไดในระยะเวลาสูงสุดถึง 21 ป ซึ่งปจจุบันเหลืออายุการตัด
คาเสื่อมราคาของตัวอาคารและสิ่งปลูกสราง เปนระยะเวลา 18 ป นอกจากนี้ในเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดินจาก บริษัท พร
ปรีชา จํากัด ไมไดมีการระบุเงื่อนไขในกรณีที่ทางผูใหเชาขอยกเลิกสัญญาเชาแลวจะตองมีการจายชดเชยคาเสียหายใหกับ
ทางผูเชา แตอยางใด
1.4 ความเสี่ยงทางดานการเงิน
1.4.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อและนําเขาถานหินจากผูจัดจําหนายตางประเทศเปนเงินสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกา แตรายไดของบริษัทเปนสกุลเงินบาททั้งหมดจากการจําหนายถานหินใหแกลูกคาในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิดสถานการณที่อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ปรับตัวออนคาลง จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนดานการนําเขาสินคาเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว โดยปจจุบัน บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ไวครอบคลุม
บางสวนแลวกับทางสถาบันการเงิน โดยปจจุบันวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศดังกลาว สามารถครอบคลุมความ
เสี่ยงสําหรับวงเงิน Letter of credit (L/C) ที่ใชในการสั่งซื้อถานหินจากตางประเทศไดทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต รวมทั้งการติดตามขาวสาร การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อยางใกลชิดอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดประเมินสถานการณ และหาทางปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผานการทําสัญญา
Forward Contract ไดทัน เพื่อเปนการลดปญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได
1.4.2

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากปจจุบัน บริษัทมีการใชบริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งในสวนของวงเงินกูระยะยาว
และระยะสั้น ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามบริษัท มีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา โดยการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในตลาดโลกและในประเทศไทย ทั้งใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีความไดเปรียบในสวนของอัตราดอกเบี้ย โดยจํานวน
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วงเงินสินเชื่อที่ไดรับการสนับสนุนนั้น บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยแบบ Money market rate ทั้งหมด ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยทั่วไป ทําใหการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยไมสงผลกระทบตอกิจการมากเทาที่ควร
1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.5.1

ความเสี่ ย งจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

(mai)
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ดี
บริษัทไดยื่นแบบแจงความประสงคใหตลาดหลักทรัพยพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 โดย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด (Asset Pro
Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว เห็นวา บริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวน
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ดังนั้น บริษัทยังคงมี
ความไมแนนอนในการที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ใหหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือหากบริษัทไมสามารถกระจายหุนตอประชาชนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติไมครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
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