บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา ปจจัย
ความเสี่ยงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่นๆที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเสี่ยง
ทั้งหมดที่มีอยู ซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้นปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทมิทราบในขณะนี้หรือที่บริษัท
เห็นวาเปนปจจัยความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
บริษัทในอนาคต
1.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัทมีเหล็ก ซึ่งไดแก เหล็กแผน (Steel Plate) เหล็กเพลา (Steel Bar) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
เครื่องจักรของบริษัทเพื่อจําหนาย ซึ่งเหล็กถูกนําไปใชเปนโครงสรางของผลิตภัณฑและใชเปนสวนประกอบอุปกรณของ
อุปกรณในเครื่องจักร โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของตนทุนผลิตภัณฑ ปจจุบันบริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กทั้งจาก
ผูจัดจําหนายในประเทศสําหรับเหล็กที่มีขนาดตามมาตรฐานทั่วไปและนําเขาเหล็กขนาดพิเศษซึ่งมีราคาสูงในประเทศไทย
จากผูจัดจําหนายโดยตรงในตางประเทศ เนื่องจากเหล็กเปนสินคาโภคภัณฑ (Commodity Product) การเพิ่มขึ้นลดลง
ของราคาเหล็กจึงขึ้นอยูกับราคาจําหนายเหล็กในตลาดโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามอุปสงคและอุปทานในแต
ละชวงเวลา โดยมีตัวอยางดังกราฟดานลาง
ราคา(ดอลลารสหรัฐตอตัน)
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ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากราคาเหล็กมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลใหตนทุนในการผลิตของ
บริษัทสูงขึ้น อยางไรก็ตาม สินคาสวนใหญของบริษัทไดแก เครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค เครนระบบไฮดรอลิค เปนสินคาที่
ผลิตเมื่อลูกคามีคําสั่งซื้อ ดังนั้นราคาสินคาจึงสามารถถูกปรับใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบเมื่อเสนอราคาใหแกลูกคาได
นอกจากนี้บริษัทยังมีการสั่งซื้อเหล็กทันทีหลังไดรับคําสั่งซื้อเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กใหนอยที่สุด
อีกทั้งบริษัทยังมีการเปรียบเทียบราคาเหล็กระหวางผูจัดจําหนายตั้งแต 2 รายขึ้นไปเพื่อใหเกิดการแขงขันในการเสนอ
ราคา
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1.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวพันกับเงินตราตางประเทศใน 2 ลักษณะคือ
1. การสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนบางประเภทจากตางประเทศ คิดเปนมูลคา 25.72 ลานบาทและ
6.54 บาท ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.47 และ 7.54 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในป 2554
และไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ
2. การจําหนายสินคาของบริษัทไปยังตางประเทศ คิดเปนมูลคา 46.69 ลานบาท และ 18.36 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.97 และ 13.01 ของรายไดจากยอดขายสินคาทั้งหมดในป 2554 และ
ไตรมาส 1 ป 2555 ตามลําดับ

กิจกรรมทั้ง 2 ลักษณะขางตนมีการชําระเงินดวยสกุลดอลลารสหรัฐ ซึ่งผลประกอบการของบริษัทมี
โอกาสไดรับผลกระทบในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวน โดยอาจเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณี
ที่อัตราแลกเปลี่ยน ในวันที่ทําการซื้อขายสินคา และวันที่ทําการรับหรือจายสินคามีความแตกตางกัน
อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีทั้งการสั่งซื้อสินคาและการจําหนายสินคาเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
เชนเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงสามารถปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหนึ่ง โดยเมื่อเงินสกุล
ดอลลาร ส หรั ฐ แข็ ง ค า ขึ้ น บริ ษั ท จะซื้ อ สิ น ค า จากต า งประเทศในราคาที่ สู ง ขึ้ น แต บ ริ ษั ท ก็ ส ามารถจํ า หน า ยสิ น ค า ไป
ตางประเทศและไดรับคาสินคาสูงขึ้น เชนกัน ในทางกลับกันหากเงินสกุลดอลลารสหรัฐปรับตัวออนคาลง บริษัทก็จะ
สามารถซื้อสินคาจากตางประเทศในราคาที่ถูกลงแตรายไดจากการขายสินคาไปยังตางประเทศก็จะลดลงตามไปดวย
ลักษณะดังกลาวถือเปนการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดวยการวางแผน
สั่งซื้อและสงมอบ (Natural Hedge) โดยผูบริหารของบริษัทมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและนําไปใช
เปนขอมูลในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการสงมอบสินคา ที่มีการจายชําระหรือรับชําระเงินเปนเงินตราสกุล
ตางประเทศ เพื่อชวยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว อยางไรก็ตามหากผูบริหารคาดวาจะมีความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนสูง บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward
Contract)
1.3

ความเสี่ยงจากการขาดแรงงานมีทักษะ
เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรเฉพาะทาง บริษัทจึงมีงานหลายประเภทที่จะตองพึ่งพา
บุคลากรที่มีความรู เฉพาะดาน ยกตัวอยางเชน งานออกแบบเครื่องเพรส งานเชื่อมโลหะและงานควบคุมเครื่องจักรสําหรับ
กัด เจาะโลหะ เปนตน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการที่จะขาดแคลนบุคลากรหากมีงานจากลูกคาเขามาเปนจํานวนมากกวา
ปกติหรือ พนักงานมีการลาออก แลวไมสามารถหาบุคลากรทดแทนหรือพัฒนาทักษะพนักงานที่มีอยูไดทัน
ทั้งนี้ บริษัทมีการจูงใจใหพนักงานที่มีทักษะอยูกับบริษัท โดยใหอัตราคาจางเพิ่มสําหรับทักษะเฉพาะ
ทาง จึงทําใหอัตราการลาออกของพนักงานอยูในระดับต่ํา อีกทั้งยังมีการอบรมทักษะเพิ่มเติมใหพนักงานในจุดทํางานที่
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ตางกัน เพื่อวาในกรณีที่จุดทํางานจุดใดขาดคน ก็สามารถนําบุคลากรจากจุดทํางานอื่นเขามาทํางานแทนได เชน การฝก
ใหพนักงานเชื่อมสามารถคุมเครื่องจักรสําหรับกัด เจาะ โลหะได อีกทั้งยังมีการหาบุคลากรเพิ่มเติมอยูเสมอ
1.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีตนทุนทางการเงินจํานวน 15.30 ลานบาท และ 3.35ลานบาทในป 2554 และไตรมาส 1 ป
2555 ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ดังนั้นในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะมีภาระคาใชจายในการชําระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
(หนวย: รอยละ)
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

อยางไรก็ดีเมื่อบริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวจะเปนการระดมทุนเพื่อนํามาชําระหนี้
เงินกูยืมจากธนาคารบางสวน ซึ่งจะชวยลดหนี้เงินกูยืมและเปนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
1.5

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต
ในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 บริษัทมีการพึ่งพารายไดจากลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
รอยละ 40.93 และ รอ ยละ 58.92 ของรายไดจ ากการขายและบริก ารตามลํา ดับ โดยหากความตอ งการซื้อ ในกลุ ม
อุตสาหกรรมยานยนตลดนอยลงจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท อยางไรก็ดีเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งสามารถสรางรายไดจากการสงออกจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่มีการจาง
แรงงานประมาณรอยละ 8 ของแรงงานทั้งประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตอยาง
ตอเนื่อง ดังเห็นไดจากนโยบายรถยนตประหยัดพลังงาน(อีโคคาร) และนโยบายรถคันแรก อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายตลาด
ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพิงในอุตสาหกรรมยานยนต อีกดวย
บริษัทมีรายไดจากการขายใหลูกคารายใหญ 10 รายแรกในป 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 ในสัดสวน
รอยละ 35.44และรอยละ55.34 ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ แตไมมีลูกคารายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินรอยละ
16.00 ของรายไดรวมของบริษัทดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงจากการสูญเสียรายไดจากลูกคารายใหญ
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1.6

ความเสี่ยงในการจัดหาเหล็กชนิดพิเศษ
ในการผลิตเครื่องเพรส มีชิ้นสวนของเครื่องจักรบางชิ้นที่จําเปนจะตองใชเหล็กชนิดพิเศษ เชนเหล็กที่มี
ความหนาเปนพิเศษสําหรับทําแทนรองรับการอัดของกระบอกไฮดรอลิค ซึ่งเหล็กชนิดนี้มีราคาสูงในประเทศไทย จึงมีการ
นําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นจึ งมีโ อกาสที่จะไมสามารถหาซื้อเหล็กชนิดพิเศษได หรืออาจนํ าเข ามาลา ชาจนไมทัน
กระบวนการผลิต
อยางไรก็ตามบริษัทมีบุคลากรที่ทําหนาที่ในการติดตอและจัดหาหาวัตถุดิบจากตางประเทศโดยตรง
โดยทําการจัดหารวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายหลายรายเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทจะมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไดตาม
ตองการ ซึ่งหากผูจัดจําหนายรายใดไมสามารถจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัทไดตามที่กําหนด บริษัทก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อ
จากผูผลิตรายอื่นได นอกจากนี้บริษัทยังมีการประสานงานระหวาง ฝายวางแผนการผลิตที่ทําหนาที่กําหนดเวลาที่จะใช
วัตถุดิบและฝายจัดซื้อซึ่งทําหนาที่สั่งซื้อและติดตามการจัดสงวัตถุดิบอยางสม่ําเสมอ จึงสามารถควบคุมการนําเขา
วัตถุดิบใหอยูภายในกรอบเวลาที่กําหนด
1.7

ความเสี่ยงจากการยายฐานผลิตรถยนตไปตางประเทศ
เนื่องจากรายไดจากยอดขายเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิค รอยละ 40.93 และรอยละ 58.92 ในป 2554
และในไตรมาสที่ 1 ป 2555 ตามลําดับ เปนยอดขายในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต ดังนั้นหากอุตสาหกรรมยานยนต
ยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ จะมีผลกระทบตอยอดขายของบริษัทเปนอยางมาก โดยเฉพาะสถานการณอุทกภัยใน
ป 2554 อาจทําใหผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนรถยนตเกิดความไมมั่นใจในการตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานในประเทศไทย
เนื่องจากกังวลตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได
อยางไรก็ดีกลุมผูผลิตยานยนตยังมีแนวโนมเชื่อมั่นในตลาดของประเทศไทย เห็นไดจากการที่คาย
รถยนตตางๆมีการขยายโรงงานในประเทศไทย ตัวอยางเชน บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ลงทุนสราง
โรงงานประกอบรถแหงที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยเพื่อรองรับการผลิตอีโคคารและ บริษัท ตรีเพรชรอีซูซุเซลล จํากัด
ลงทุนสรางโรงประกอบรถยนตเพิ่มที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยเชนกัน ซึ่งจากการขยายกําลังการผลิตรถยนตในประเทศ
ไทยจะสงผลใหมีการขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนรถยนตตามไปดวยเพื่อรองรับการผลิตรถยนตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังดึงดูดให
ผูผลิตชิ้นสวนบางรายยายฐานการผลิตมาผลิตในประเทศไทยแทนการสงออกเมื่อจํานวนการผลิตในประเทศไทยคุมตอ
การตั้งโรงงาน อยางไรก็ตามถึงแมวาผูผลิตรถยนตจะมีการยายการผลิตบางสวนไปยังตางประเทศ บริษัทก็ยังสามารถสง
เครื่องเพรสไปขายยังตางประเทศได ดวยวาบริษัทผูผลิตรถยนตในประเทศไทยมีความเชื่อมั่นในสินคา และบริการของ
บริษัทจากการที่ไดใชเครื่องจักรไฮดรอลิคของบริษัทในปจจุบัน

สวนที่ 2 หนาที่ 5

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1.8

ความเสี่ยงจากการที่ผลกําไรลดลงจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท
จากนโยบายการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานของรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน
2555 ทําใหอัตราคาแรงโดยเฉลี่ยทั่วประเทศมีการปรับขึ้นประมาณรอยละ 39.5 สงผลใหคาจางขั้นต่ําในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีซึ่งเปนที่ต้ังของบริษัทถูกปรับขึ้นจาก 196 บาทเปน 273 บาท และจะถูกปรับขึ้นเปน 300 บาทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2556 เปนตนไป ซึ่งการปรับขึ้นของอัตราคาแรงขั้นต่ําดังกลาวจะทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อันอาจสงผลตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจางพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะ จึงมีการเพิ่มคาจางในสวนของทักษะ
พิเศษเขาไปแลว ดังนั้นบริษัทจึงจางพนักงานสวนใหญดวยคาแรงมากกวาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว การขึ้นคาแรงจึงมีผลกับ
บริษัทนอยมาก ในทางกลับกัน การขึ้นคาแรงกลับสงผลดีกับยอดขายของบริษัท เนื่องดวยวาบริษัทมีการขายอุปกรณทุน
แรงและเครนซึ่งสามารถนํา มาใชแทนแรงงานได จึงสามารถเพิ่มลูกคา กลุมที่ตอ งการซื้อ อุปกรณม าใชเพื่อ ลดภาระ
คาใชจายดานแรงงาน
1.9

ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนอันเนือ่ งมาจากการเสนอขายหุนใหแกผูบริหารและ
พนักงานในราคาที่ตํ่ากวาการเสนอขายหุนแกประชาชน

ในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทไดมีการเสนอขายหุนใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท
จํานวน 5,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.72 ของทุนเรียกชําระแลวภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขายหุน
ใหแกพนักงานในราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนใหแกประชาชนไมเกินรอยละ 20 ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนจึง
อาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนภายหลังหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดระยะเวลา
หามขายหุนที่ไดจัดสรรใหผูบริหารและพนักงานในครั้งนี้เปนระยะเวลา 3 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ยังคงมีความเสี่ยงจากการลดลงของ
ราคาหุน หากผูบริหาร และพนักงานของบริษัทขายหุนภายหลังระยะเวลาหามขายหุนดังกลาว
1.10 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผถู ือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเทากับหรือมากกวารอยละ 50
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมผูถือหุนรายใหญคือกลุม
กมลมงคลสุข จะถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.55 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และกลุมกมล
มงคลสุขยังเปนผูบริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทดวย จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว เปนผูมีอํานาจ
ในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมด ไมวาในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือ
การลงมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตอง
ไดรับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลการบริหารของผูถือหุน
ใหญได
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อย า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งดั ง กล า ว จึ ง ได มี ก ารจั ด ให มี ก รรมการอิ ส ระที่ เ ป น
บุคคลภายนอก 4 ทาน โดยใหมี 3 ทานเปนกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถ
อีกทั้งยังมีหนวยงานตรวจภายในขึ้นตรงดวย จึงสามารถตรวจสอบการทํางานไดอยางทั่วถึงและโปรงใส สามารถถวงดุล
การทํางานของคณะกรรมการไดในระดับหนึ่ง
1.11 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองในกรณีซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย เอ็มเอไอ ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนนตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ แลวเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2555 โดยมี บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตามขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 26
มีนาคม 2546 (ปรับปรุง 16 มกราคม 2555) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัท
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจึงมีความ
ไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด เอ็มเอไอ ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนได
ตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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