บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสียง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสียงอย่างรอบคอบ รวมทั -งข้ อมูลรายละเอียดอืนใน
เอกสารฉบับนี - ทั -งนี - ปั จจัยความเสียงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้ องกันความเสียงของบริ ษัทอาจมีผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนการลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
• ความเสียงด้ านธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซื -อมาและจําหน่ายไปหรื อการเป็ นตัวแทนจํ าหน่าย และ
ธุรกิ จการให้ บ ริ ก าร ออกแบบ จัดหา และรับ เหมาติด ตัง- เสาโทรคมนาคม ระบบป้ องกันไฟลามและอืน ๆ ดังนัน- ในการ
วิเคราะห์ความเสียงจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นความเสียงใน 2 ธุรกิจข้ างต้ น ดังนี เพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี 2556
และ update แผนภาพแสดงราคา
1.1) ความเสียงจากความผันผวนของราคาทองแดง
ทองแดง
รายได้ จากการจําหน่ายสายไฟฟ้ าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 65 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2554 – 2555
และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 โดยสายไฟฟ้ ามีต้นทุนหลัก คือ ทองแดง ดังนั -น ความผันผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อราคาซื -อและจําหน่ายสายไฟฟ้ าของบริ ษัท และจะมีผลกระทบต่อเนืองไปถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริ ษัทในกรณี ทีบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาจําหน่ายให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนทีเพิมขึน- หรื อบริ หารสินค้ าคงคลังให้ มี
ปริมาณทีเหมาะสม ทั -งนี - เนืองจากทองแดงเป็ นสินค้ าประเภทอุปโภคบริโภค (Commodity) ซึง ราคาสินค้ าประเภทนี -จะมีการ
เปลียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยราคาทองแดงในตลาดโลกนับตั -งแต่เดือนกรกฎาคม กุมภาพันธ์ 2551
สามารถแสดงในแผนภาพได้ ดงั นี - :1)

ธุรกิจซือ! มาและจําหน่ ายไป

แผนภาพแสดงราคาทองแดง ณ ราคาตลาด (Spot Price)
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ทีมา: Website www.kitco.com
จากแผนภาพข้ างต้ นจะพบว่า ราคาทองแดงในช่วงครึงปี หลังของปี 2551 ได้ ปรับลดลงอย่างรวดเร็ วจากประมาณ
4,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อปอนด์ ลดลงเหลือประมาณ 1,300 ดอลลาร์ สหรัฐต่อปอนด์ในช่วงต้ นปี 2552 หลังจากนัน- ราคา
ทองแดงได้ มีแ นวโน้ ม ปรับตัวสูงขึน- จนถึงในช่ว งไตรมาสแรกของปี 2554 ซึงราคาทองแดงมี ราคาสูงสุดประมาณ 4,600
ดอลลาร์ สหรัฐต่อปอนด์ แต่ต่อมาราคาทองแดงได้ เริ มลดลงในช่วงครึงปี หลังของปี 2554 และมีความผันผวนเล็กน้ อยเป็ น
ระยะๆ ในทิศทางขาขึ -นในระหว่างปี 2555 และปี 2556 ดังนั -น หากราคาทองแดงยังคงมีความผันผวน และหากบริ ษัทไม่
สามารถปรับกลยุทธ์ การบริ หารราคาจํ าหน่ายสินค้ าของบริ ษัทให้ ส อดคล้ องกับต้ นทุนสินค้ าที เปลียนแปลงไปตามราคา
ทองแดง อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสียงดังกล่าว โดยให้ มีการติดตามการเปลียนแปลงของ
ราคาทองแดงเป็ นประจํา เพือคาดการณ์ แนวโน้ มของราคาในการบริ หารปริ มาณสินค้ าคงคลังของสายไฟฟ้ าให้ เป็ นไปตาม
ความเหมาะสม เนืองจากโดยทัว ไป เมือราคาทองแดงมีความผันผวน จะใช้ ระยะเวลาหนึงประมาณ 6 - 7 เดือน (Lapse
Time) ก่อนทีจะส่งผลกระทบต่อราคาจําหน่ายและต้ นทุนของสายไฟฟ้ า ทั -งนี - แนวทางดําเนินการในการบริ หารความเสียงนี ของบริษัท ได้ แก่ การพิจารณาทบทวนปริมาณสินค้ าคงคลังอย่างใกล้ ชิด การลดเวลาการจัดส่งสินค้ า การกําหนดให้ มีการส่ง
สินค้ าโดยตรงไปยังลูกค้ าสําหรับกรณีทีเป็ นสินค้ าทีใช้ ในงานโครงการ (Matching Order) กอปรกับธุรกิจการจําหน่ายสินค้ า
ของบริษัทเป็ นลักษณะการซื -อมาจําหน่ายไป ซึง การกําหนดราคาจะใช้ วิธีบวกกําไรส่วนเพิม (Cost Plus) ซึง หากราคาต้ นทุน
สินค้ ามีการเปลียนแปลงขึน- ลง บริ ษัทก็สามารถปรับกําไรส่วนทีบวกเพิมในราคาจําหน่ายให้ มีความเหมาะสม เพือยังคงให้
บริษทั สามารถจําหน่ายสินค้ าหรื อระบายสินค้ าคงคลังให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั -น โดยบริษัทยังคงสามารถทํา
กําไรได้ ดังนั -น แม้ ว่าราคาทองแดงเป็ นสิงทีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ แต่มาตรการบริ หารสินค้ าคงคลังและการกําหนดกล
ยุทธ์การตั -งราคาของบริษทั จะเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาทองแดงได้ ในระดับ
หนึง ด้ วยเหตุนี - บริ ษัทจึงมีนโยบายจัดเก็บสินค้ าคงคลังเป็ นประมาณ 30 – 45 วัน โดยบริ ษัทมีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
ลดลงจาก 82 วันในปี 2553 เป็ นประมาณ 47 วันในงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ซึง เป็ นระยะเวลาทีใกล้ เคียงกับนโยบายที
กําหนด
เปิ ดเผยนโยบายจัดเก็บสินค้ าคงคลัง
เพิม ข้ อมูล เฟล้ ปส์ ดอด์จ และเพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี 2556
และระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
1.2) ความเสียงจากการพึงพาผู้ผลิตสินค้ ารายใหญ่
ในปี 2554- และ 2555 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทได้ จัดหาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าประมาณร้ อยละ 60
ถึงร้ อยละ 6565 ของมูลค่าการซื -อสินค้ าสําเร็จรูป ตามลําดับ จากบริษัท เฟล้ ปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชัน แนล (ไทยแลนด์) จํากัด
(“เฟล้ ปส์ ดอด์จ”) ซึง เป็ นบริษัทในเครือของ General Cable Corporation และบริษัทย่อยของ Phelps Dodge International
Corporation โดยมีสํานักงานใหญ่ตั -งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและมีโรงงานและสํานักงานขายกว่า 25 ประเทศทัว โลก
และเป็ นหนึงในผู้ผลิตและจําหน่ายสายไฟฟ้ าและเคเบิ -ลรายใหญ่ทีสุดของโลก ทั -งนี - จากข้ อมูลของบิซิเนส ออนไลน์ (BOL)
พบว่า ในปี 2555 เฟล้ ปส์ ดอด์จ มีรายได้ รวมประมาณ 8,700 ล้ านบาท มีสินทรัพย์รวมประมาณ 7,300 ล้ านบาท และมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นประมาณ 3,000 ล้ านบาท ทั -งนี -ประกอบกับ จากการที เฟล้ ปส์ ดอด์จ ไม่มีนโยบายทีจะทําสัญญาระยะยาวกับ
ตัวแทนจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์รายใด จึงทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากการพึงพิงผู้ผลิตรายดังกล่าว หากผู้ผลิตรายดังกล่าว
ดําเนินการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าโดยตรง และ/หรื อ เลิกจําหน่ายสินค้ าให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ไม่สามารถส่งมอบสินค้ า
ให้ แก่บริษัทได้ ทันตามความต้ องการใช้ ของบริ ษัท และ/หรื อ ปรับขึน- ราคาสินค้ าโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า และบริ ษัทไม่สามารถ
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จัดหาแหล่งอืนได้ ทันตามแผนการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าได้ จากปั จจัยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อยอดจํ าหน่ายและ
ความน่าเชือถือของบริษทั ซึง จะมีผลต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ประเมินว่าบริษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากผู้ผลิตสินค้ าราย
ดังกล่าวไม่มีนโยบายจําหน่ายสินค้ าโดยตรงด้ วยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาทีผ่านมา บริ ษัทมีความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้ผลิต
ดังกล่าว โดยมีการจัดซื -อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ าอย่างต่อเนืองเป็ นเวลานานตั -งแต่ปี 2542 รวมถึงมีประวัติการสัง ซื -อและชําระ
ค่าสินค้ าทีดีมาโดยตลอด ทําให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ผลิตดังกล่าวในการสัง ซื -อผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้ ามาโดยตลอด
อีกทั -ง บริษทั ยังเป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ทีสุดของเฟล้ ปส์ ดอด์จ โดยมียอดสังซื -อสินค้ าเป็ นสัดส่วนที
สูงถึงประมาณร้ อยละ 41-42 ของยอดซื -อของตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศทั -งหมดของเฟล้ ปส์ ดอด์จ ในปี 2555 และงวด
6 เดื อนแรกปี 2556 นอกจากนี - ประเทศไทยยังมี ผ้ ูผ ลิ ตสายไฟฟ้ าภายในประเทศและผู้นํ าเข้ าสายไฟฟ้ ารายอืน จาก
ต่างประเทศทีสามารถผลิตสินค้ าทดแทนได้ และประสงค์ทีจะให้ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายหลัก ดังนั -น บริ ษัทจึงเชือว่าจะ
ได้ รับผลกระทบจากความเสียงนี -ไม่มากนัก
1.3) ความเสียงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
เนืองด้ วยธุรกิจซื -อมาและจําหน่ายไปหรื อการเป็ นตัวแทนจําหน่าย เป็ นธุรกิจทีไม่ต้องใช้ ความเชียวชาญทางเทคนิค
หรือไม่มีความซับซ้ อนมากนัก จึงทําให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่สามารถเข้ าสู่ตลาดได้ ไม่ยากนัก จากปั จจัยดังกล่าวจึงทําให้ ใน
อนาคต บริษทั อาจมีความเสียงจากการเข้ ามาของคู่แข่งขันรายใหม่และอาจมีการแข่งขันทีเพิมสูงขึ -น ซึง อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตได้ ขยายความการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบบครบวงจร
อย่างไรก็ดี การดําเนินธุรกิจดังกล่าวยังต้ องอาศัยประสบการณ์ในหลายๆ ด้ าน เช่น การมีความสัม พันธ์ ทีดีกับ
ผู้ผลิตสินค้ า การมีสินค้ าทีหลากหลายทั -งประเภทและปริ มาณเพือก่อให้ เกิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที มีความรวดเร็ วในการจัดส่งสินค้ า การสร้ างกลยุทธ์ การตลาดเพือขยายฐานลูกค้ าให้ มีจํานวน
มากพอ รวมทั -งต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนทีสงู ในการสํารองสินค้ าเพือจําหน่าย ด้ วยปั จจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ ค่แู ข่งขันราย
ใหม่เข้ ามาในธุรกิจนี -ได้ ไม่ง่ายนัก ทั -งนี - ทีผ่านมา บริษทั ได้ ใช้ กลยุทธ์ด้านต่างๆ ในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริ ษัทมีสินค้ า
หลากหลายประเภทครอบคลุมสินค้ าทีเกียวข้ องกับระบบไฟฟ้ าทั -งหมดและยังมี บริ การติดตัง- สําหรับสินค้ าทีเกี ยวข้ องกับ
ระบบไฟฟ้ าบางชนิด ส่งผลให้ บริษัทเป็ นบริ ษัททีเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่าวคือ มี
สินค้ าเพือจําหน่ายทีเกียวข้ องกับสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีหลากหลายและครบถ้ วนในทุกหมวดหมู่ ทําให้ ลูกค้ ามีความ
สะดวกและง่ายในการสัง ซื -อและรับมอบสินค้ า โดยบริ ษัทมีการจัดเก็บสินค้ าไว้ ในคลังสินค้ า จํานวน 4 คลังสินค้ า ซึงมีพื -นที
ในการจัดเก็บสินค้ ารวมทัง- สิ -นประมาณ 8,100 ตารางเมตร ทั -งนี - ด้ วยขนาดของพืน- ทีคลังสินค้ าทีใหญ่และทําเลทีตั -งของ
คลังสินค้ าแต่ละแห่งอยู่ใกล้ กบั ทีตัง- ของลูกค้ าและการคมนาคมสะดวก ทําให้ บริ ษัทสามารถจัดเก็บสินค้ าได้ เพียงพอและ
สามารถกระจายสินค้ าให้ แก่ลูกค้ าได้ อย่างทัวถึงในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั -น ผู้ประกอบการรายอืนทีทําธุรกิจซื -อมาและ
จําหน่ายไปเหมื อ นบริ ษัทส่วนใหญ่มี ขนาดของเงินทุนและปริ มาณจําหน่ายที น้อยกว่าบริ ษัทค่อนข้ างมาก บริ ษัทจึงมีข้ อ
ได้ เปรี ยบในด้ านปริ มาณและประเภทสินค้ าทีสงั ซื -อ ทั -งนี - ปั จจัยทีกล่าวข้ างต้ นจะช่วยสร้ างความเชือถือในเรื องคุณภาพและ
บริการของบริษทั ต่อลูกค้ าอีกทางหนึง
2)

ธุรกิจการให้ บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง! เสาโทรคมนาคม
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
2.1) ความเสียงจากความไม่ สมําเสมอของด้ านรายได้ จากการให้ บริการงานในลักษณะโครงการ
ธุรกิ จการให้ บริ การออกแบบและติดตัง- ระบบงานโทรคมนาคมของบริ ษัทเป็ นการให้ บริ การที มีลักษณะเป็ นงาน
โครงการระยะสั -น โดยไม่มีการทําสัญญาว่าจ้ างทํางานเป็ นระยะยาวต่อเนือง ดังนัน- บริ ษัทอาจมีรายได้ จากการให้ บริ การ
ออกแบบและติดตั -งทีไม่มีความสมําเสมอหรื อไม่มีความต่อเนืองได้ ในอนาคต
บริษัทตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัททีมีความเป็ นอิสระจากเจ้ าของ
โครงข่ายระบบโทรคมนาคมหรื อผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทกุ ๆ ราย รวมทั -งมีความสัมพันธ์ทีดีและมีประสบการณ์กบั การ
ทํางานกับทัง- ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีและผู้รับเหมาหลักของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที จึงทําให้ บริ ษัทได้ รับความ
ไว้ วางใจจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทกุ ราย และเป็ นผลให้ บริษัทได้ รับงานจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีทุกรายอย่าง
สมําเสมอและต่อเนือง นอกจากนัน- บริ ษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนจําหน่ายวัสดุและอุปกรณ์
เกียวกับระบบงานไฟฟ้ า เช่น สายไฟฟ้ าประเภทต่างๆ อุปกรณ์ส่องแสงสว่าง วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม เป็ นต้ น ซึง จะ
ช่วยทํ าให้ บริ ษัทมี รายได้ ทีส มํ าเสมอจากการจํ าหน่ายสินค้ าดังกล่าว และลดผลกระทบของความเสียงในด้ านความไม่
สมําเสมอของรายได้ ในส่วนของงานการบริการออกแบบ จัดหาและติดตั -งระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตได้ ในระดับหนึง
2.2) ความเสียงจากการดําเนินโครงการล่ าช้ ากว่ าเวลาทีกําหนดตามสัญญา
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารออกแบบ จัด หา และรั บ เหมาติ ด ตั ง- ระบบป้ องกั น ไฟลามและระบบงาน
โทรคมนาคม เป็ นการให้ บริการในลักษณะโครงการ ซึง มีระยะเวลาดําเนินงานตั -งแต่ 3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี และบางกรณี
มีการกําหนดค่าเสียหายจากความล่าช้ าของงาน ดังนั -น หากการดําเนินโครงการมีความล่าช้ าจากกําหนดการ อาจส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนในการดําเนินโครงการสูงขึ -น รวมทั -งมีความเสียงทีอาจจะถูกเรี ยกค่าเสียหายจากความล่าช้ าของการส่งมอบ
งานได้
ดังนัน- เพือเป็ นการป้ องกันความเสี ยงจากความล่าช้ าในการส่งมอบงาน บริ ษัทมี นโยบายในการวางแผนการ
ดําเนินงานล่วงหน้ าโดยจะประสานงานกับผู้ทีเกียวข้ องต่างๆ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ผู้รับเหมาช่วง วิศวกรคุมงาน
ของเจ้ าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลือนที เป็ นต้ น นอกจากนี - บริษัทยังได้ มีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการ
ส่งมอบสินค้ า หรือการก่อสร้ างติดตั -งงานระบบอย่างสมําเสมอ รวมทั -งมีการจัดสรรทีมงานให้ เหมาะสมกับปริมาณงานทีได้ รับ
มอบหมาย เพือให้ สามารถดูแลและตรวจสอบความคืบหน้ าตลอดจนคุณภาพของงานอย่ างใกล้ ชิด ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทรับทราบถึงปั ญหาและแนวทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที และสามารถส่งมอบงานโครงการและ/หรื อสินค้ าได้
ตรงตามคุณภาพทีลกู ค้ าต้ องการได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ทั -งนี - ทีผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ าจนทําให้ ต้องถูก
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้ างแต่อย่างใด
2.3) ความเสียงจากการพึงพาวิศวกร
บริ ษัทดําเนินธุรกิจให้ บริ การออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง- ระบบงานโทรคมนาคม ซึงในการรับงานและการ
ดําเนินงานแต่ละโครงการให้ แล้ วเสร็จตามกําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั -น จําเป็ นทีต้องพึง พาบุคลากรทีมีประสบการณ์
และความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิงทีมงานวิศวกรซึง เป็ นผู้ทําหน้ าทีตัง- แต่การออกแบบ ควบคุมงานและบริ หาร
โครงการจนเสร็ จสิน- ซึงมีผลต่อการบริ หารงานต้ นทุนโครงการ ระยะเวลาดําเนินโครงการ และความครบถ้ วนตามความ
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ต้ องการของลูกค้ า ดังนัน- หากบริ ษัทสูญเสียทีมวิศวกรเหล่านี -ไปอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการ
บริหารจัดการงานโครงการได้
บริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรซึง เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว บริ ษัทจึงมีนโยบายใน
การป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว ด้ วยการกํ าหนดระบบเงินเดือน และค่าตอบแทนที เหมาะสม และจัดให้ มี สวัสดิการและ
มาตรการจูงใจพนักงานให้ มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว นอกจากนั -น บริ ษัทได้ จดั การอบรมสัมมนาแก่พนักงานและ
บุคลากรอย่างสมําเสมอ ซึงมี วัตถุประสงค์ เพื อ (1) พัฒ นาความรู้ ความสามารถด้ านเทคนิคและการบริ หารจัดการให้
เหมาะสมกับสายงาน และ (2) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการกระจายอํานาจการบริ หารงานเพือ
ลดการพึง พิงบุคลากรเป็ นรายบุคคล ด้ วยเหตุนี - บริษัทจึงมีวศิ วกรหลักทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์และยังคงทํางาน
ร่วมกับบริษัทเป็ นเวลามากกว่า 10 ปี สําหรับงานออกแบบและติดตั -งระบบโทรคมนาคม โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา
มีวิศวกรหลักลาออกเพียง 1 ท่านเท่านั -น จากวิศวกรทั -งหมดของบริษัทจํานวน 23 คน
เปิ ดเผยตัวเลข Turn over ของวิศวกรหลักของบริษัท
• ความเสียงด้ านการเงิน
3.1) ความเสียงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีก! ารค้ า

เพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 และวันที 30 มิถนุ ายน 2556 บริษทั มีลูกหนี -การค้ าและลูกหนี -อืนจํานวน 685
ล้ านบาท และ 1,336 ล้ านบาท และ 929 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 59 และร้ อยละ 67 และร้ อยละ 51
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็ นลูกหนี -การค้ าก่อนหักค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญจํานวน 666 ล้ านบาท และ 992 ล้ าน
บาท และ 789 ล้ านบาท ในปี 2554-2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ปี 2555 ตามลําดับ และเป็ นลูกหนี -อืนจํานวน 123
ล้ านบาท และ 452 ล้ านบาท และ 245 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยหากพิจารณาจากลูกหนี การค้ าจะพบว่า เป็ นลูกหนี -การค้ าจากธุรกิจตัวแทนจําหน่ายสินค้ าเป็ นส่วนใหญ่ ซึง เป็ นลักษณะโดยปกติของธุรกิจซื -อและ
จําหน่ายสินค้ าหรื อตัวแทนจําหน่าย สําหรับการให้ เครดิตแก่ลูกค้ า ซึงหากมูลค่าของการจําหน่ายหรื อรายได้ จากการขาย
เติบโตมากขึ -นก็จะส่งผลให้ มูลค่าของลูกหนี -การค้ าเติบโตตามไปด้ วย นอกจากนี - ด้ วยจํานวนลูกค้ าภาคเอกชนซึงเป็ นลูกค้ า
หลักของบริษัท ณ ปั จจุบนั ทีมีจํานวนมากถึงประมาณ 3,200 ราย และกระจายอยู่ทวั ประเทศ บริ ษัทจึงมีความเสียง หาก
ลูกหนี -การค้ าของบริษัท ชําระค่าสินค้ าล่าช้ าและไม่ตรงตามกําหนดของเครดิตเทอม หรื อ กลายเป็ นหนี -สูญ ซึง อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อเนืองมายังผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทได้
ดังนั -น การควบคุมคุณภาพของลูกหนี -การค้ าอย่างสมําเสมอ การติดตามการชําระหนี - และการเร่ งรัดเก็บหนี - จึงเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท บริ ษัทจึงมีนโยบายการจําหน่ายสินค้ าและการพิจารณาให้ สินเชือแก่ลูกค้ าแต่ละ
รายทีรัดกุม โดยบริษัทพิจารณาลําดับชั -นการให้ สินเชือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้ าย้ อนหลังและ
วิเคราะห์ทั -งด้ านการเงิน ความมันคง และการเติบโตด้ านธุรกิจของลูกค้ า และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้ สินเชืออย่าง
สมําเสมอ ทั -งนี - โดยเฉลียบริษัทได้ ให้ ระยะเวลาชําระค่าสินค้ าแก่ลกู ค้ าประมาณ 30 - 90 วัน ซึง คลอบคลุมระยะเวลาการเก็บ
หนี -เฉลียเท่ากับ 89 วัน และ 91 วัน และ 103 วัน ในปี 2554 และ- 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ตามลําดับ อีกทั -ง
บริษทั ยังมีนโยบายติดตามคุณภาพของลูกหนี -การค้ าอย่างสมําเสมอ โดยมีการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเป็ น
ประจํา นอกจากนั -น บริ ษัทยังมีนโยบายตั -งค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 50 และร้ อยละ 100 เมือลูกหนี -ทีค้างชําระ
เกิน 6 และ 12 เดือน ตามลําดับ ซึง บริษัทได้ ตั -งสํารองค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญรวมเป็ นจํานวน 104 ล้ านบาท และจํานวน 107
ล้ านบาท และ 105 ล้ านบาท ณ สิ -นปี 2554- และ 2555 และงวด 6 เดือนแรกปี 2556 ตามลําดับ ส่งผลให้ คงเหลือเป็ นลูกหนี การค้ าสุทธิจํานวนประมาณ 562 ล้ านบาท และ 885 ล้ านบาท และ 684 ล้ านบาท ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ทั -งนี ส่วนที 2 หน้ า 6

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
เมือพิจารณาการติดตามการชําระหนีจ- ากลูกหนี -การค้ าสุทธิจํานวนประมาณ 684885 ล้ านบาท ณ สิน- งวดไตรมาสที 2 ปี
2556 ปี 2555 จนถึงวันที 7 สิงหาคม5 มีนาคม 2556 จะพบว่าลูกหนีก- ารค้ าดังกล่าวข้ างต้ นได้ มีจํานวนลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ โดยมียอดคงเหลือจํานวนประมาณ 377253 ล้ านบาท
สําหรับลูกหนี -อืนสุทธิหลังหักค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญของงานติดตั -งอุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอืนๆ มีจํานวนประมาณ
123 ล้ านบาทและ 452 ล้ านบาท และ 245 ล้ านบาท ณ สิน- ปี 2554 - และปี 2555 และสิ -นงวดไตรมาสที 2 ปี 2556
ตามลําดับ ประกอบด้ วยลูกหนี อ- ืนทีเกิดจากมูลค่างานติดตัง- ที แล้ วเสร็ จแต่ยังไม่เรี ยกเก็บเงินซึงเป็ นลูกหนีข- องงานติดตังระบบโทรคมนาคมเป็ นหลัก ซึงมีจํานวนประมาณ 117 ล้ านบาท และ 438 ล้ านบาท และ 232 ล้ านบาท สําหรับช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ อนึง ลูกหนี -ของงานติดตัง- ระบบโทรคมนาคมจะเป็ นผู้รับเหมาหลักของเจ้ าของโครงข่าย
โทรศัพท์เคลือนที ซึงมีฐานะทางการเงินและชือเสียงทีดี มีประวัติการชําระหนี -ตรงตามความสําเร็จของงาน และบางกรณีมี
การชําระเงินค่างานล่วงหน้ า ทําให้ ทีผ่านมา เมือบริษทั ดําเนินงานแล้ วเสร็ จ บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ มาโดยตลอด และ
ไม่เคยต้ องตั -งสํารองหนี -สงสัยจะสูญและ/หรื อหนี -สูญสําหรับลูกหนี -ของงานติดตั -งระบบโทรคมนาคม ดังนั -น ผู้บริหารจึงคาดว่า
จะมีความเสียงน้ อยมากทีจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี -ในส่วนงานดังกล่าว ทั -งนี - มูลค่างานติดตั -งทีแล้ วเสร็ จแต่ยัง
ไม่ได้ เก็บ ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 จํานวนประมาณ 232 ล้ านบาท เป็ นงานของ New Site ประมาณร้ อยละ 77 โดย ณ
วันที 31 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทมีมูลค่างานติดตั -งทีแล้ วเสร็ จแต่ยงั เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ เป็ นจํานวน 97 ล้ านบาทณ วันที 1
มีนาคม พฤษภาคม 2556 บริษทั ได้ มีการออกใบแจ้ งหนี -เรี ยกเก็บเงินจากมูลค่างานติดตั -งทีแล้ วเสร็จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บเงินแล้ ว
เป็ นจํานวน 134 265 ล้ านบาท
นอกจากนั -น บริษัทยังมีมาตรการป้ องกันความเสียงดังกล่าว โดยจัดซื -อกรมธรรม์ประกันการผิดนัดชําระหนี -ของลูกหนี การค้ า ซึง บริ ษัทจะได้ รับความคุ้มครองการรับประกันชําระหนี -ของลูกหนี -ของบริษัทด้ วยทุนประกันจํานวน 150 ล้ านบาทใน
วงเงินรวม 2,000 ล้ านบาท สําหรับในช่วงระยะเวลาตั -งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2557 ทั -งนี - ในกรณีทีลูกหนี ของบริษัทไม่สามารถชําระหนี -การค้ าให้ กบั บริ ษัทได้ บริ ษัทประกันตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท
ตามทีเกิดขึน- จริ งตามวงเงินทีบริษัทประกันกําหนดให้ แก่ลูกค้ าของบริ ษัทแต่ละรายโดยเป็ นจํานวนรวมกันไม่เกิน 150 ล้ าน
บาท ทั -งนี - มูลค่าการรับประกันชําระหนี -ดังกล่าวมีความเพียงพอในการลดความเสียงในส่วนนี -จากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี การค้ าไม่ได้ เนืองจากทีผ่านมา บริษทั มีหนี -สูญและ/หรื อหนี -ทีต้องตั -งสํารองค่าเผือหนี -สงสัยจะสูญอยู่ในระดับตํา ซึง มีจํานวน
รวมเพียงประมาณ 18 ล้ านบาทและ 15 ล้ านบาท และ 15.119ล้ านบาท ในปี 2554 - และปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี
2556 ตามลําดับ โดยบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายจัดซื -อกรมธรรม์ดงั กล่าวเป็ นประโยชน์และช่วยลดความเสียงจากการไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าให้ แก่บริษัท ซึง บริ ษัทจะพิจารณาการจัดซื -อกรมธรรม์ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต
อธิบายการทําประกันชําระหนี -ของลูกหนี -ของบริษทั เพิมเติม
3.2) ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย!

เพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี 2556

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 หนีส- ินทีมีภาระดอกเบี -ยจ่ายส่วนใหญ่ของบริ ษัท
ประกอบด้ วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบันทางการเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 430 ล้ านบาท และ 459
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี -สินข้ างต้ นมีอตั ราดอกเบี -ยทีลอยตัวซึง อ้ างอิงกับอัตราดอกเบี -ย MLR MRR และ MOR ดังนั -น
หากอัตราดอกเบีย- ดังกล่าวมี การเปลียนแปลงเพิมขึน- จะส่งผลให้ บริ ษัทมี ภาระดอกเบีย- ทีสูงขึน- ตามแนวโน้ ม ของอัตรา
ดอกเบี -ยทีเพิมขึ -น

ส่วนที 2 หน้ า 7

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสียงดังกล่าว โดยการรักษาสัดส่วนของหนี -สินทีมีอตั ราดอกเบี -ยลอยตัว
ให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท เนืองจากบริ ษัทได้ รับวงเงินหลายประเภทจากสถาบัน
การเงิ น หลายแห่ ง ซึง บริ ษั ท สามารถเลื อ กใช้ วงเงิ น และเทอมการชํ า ระเงิ น ที เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ณ ขณะนัน- ๆ
นอกจากนั -น การทีบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครัง- นี - บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์จะนําเงินทุนทีได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ต่อประชาชนบางส่วน มาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึงจะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบี -ยจ่ายของ
บริษทั ในอนาคตได้ ในระดับหนึง
เพิม ข้ อมูลงวด 6 เดือน ปี 2556

3.3) ความเสียงด้ านเงินทุนหมุนเวียน

ในการดําเนินธุรกิจจําหน่ายสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ าประเภทอืนๆ และการให้ บริ การติดตั -งระบบโทรคมนาคม
บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนสูง สําหรับการสังซื -อสินค้ าและจัดเก็บสินค้ าเพือจําหน่าย ซึงสินค้ าจะต้ องมี
ความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ส่วนงานการให้ บริการติดตั -งระบบโทรคมนาคมมีความจําเป็ นต้ อง
ใช้ เงินทุนเหมุนเวียนเพือใช้ ในขั -นตอนการจัดซื -อจัดจ้ างเพือจัดเตรี ยมงานในโครงการติดตั -งระบบโทรคมนาคม ซึง เป็ นขัน- ตอน
ก่อนทีจะได้ รับชําระเงินจากผู้ว่าจ้ างตามสัญญา ทั -งนี - ทีผ่านมาบริ ษัทได้ ใช้ แหล่งเงินกู้ระยะสัน- จากสถาบันการเงิน ซึง ได้ แก่
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั -นประเภทตัวt สัญญาใช้ เงิน และวงเงินขายลดลูกหนี -การค้ า (Factoring) เป็ นต้ น
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพือดําเนินธุรกิจทั -งสองส่วนดังกล่าว ส่งผลให้ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องประมาณ 1.09 เท่า และ
1.04 เท่า ในปี 2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 ตามลําดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ วในปี 2555
ประมาณ 1.09 เท่า และ 0.90 เท่า และ 0.79 เท่า ตามลําดับ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
นอกจากนี - ในช่วงต้ นปี 2556 บริษทั ได้ เบิกเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึง เพือใช้ ซื -อทีดินสําหรับก่อสร้ าง
สํานักงานและคลังสินค้ าแห่งใหม่ ซึง ตามเงือนไขของสัญญาสินเชือกับจากสถาบันการเงินดังกล่าวแห่งหนึง กําหนดให้ บริ ษัท
ต้ องดํารงอัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า (งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท) โดยทีผ่านมา
บริ ษัทไม่สามารถดํารงอัตราส่วนตามเงือนไขดังกล่าวได้ ซึงอาจเป็ นเหตุของการผิดเงือนไขของสัญญาสินเชือจากสถาบัน
การเงินได้ ดังนั -น จะเห็นว่า หากบริ ษัทบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนไม่ดี อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสัง ซื -อ
และจัดเก็บสินค้ า และ/หรื อ ความสามารถในการได้ รับงานใหม่ และ/หรื อความสามารถในการขยายธุรกิจของบริ ษัทใน
อนาคตได้
เพิม เงือนไขวงเงินกู้ใหม่ และการได้ รับผ่อนผันการดํารงอัตราส่วน D/E ratio จากสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ประเมินว่าบริษัทจะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวไม่มากนัก เนืองจากสถาบันการเงินมี
ความเข้ าใจในธุรกิจของบริษัท และให้ ความสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยสถาบันการเงิน
รายทีกําหนดให้ บริ ษัทต้ องดํารงอัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า ได้ มีหนังสือลงวันที 20
พฤษภาคม 2556 แจ้ งผ่อนผันเงือนไขดังกล่าว โดยกําหนดให้ บริ ษัทดํารงอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นอัตราไม่เกิน 4.20 เท่า
สําหรับปี 2556 และ 2557 ซึง ในอดีตทีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีอตั ราส่วนดังกล่าวเกิน 4.20 เท่า กอปรกับโครงการติดตั -งระบบ
โทรคมนาคมใช้ ระยะเวลาดําเนินการค่อนข้ างสั -น (ไม่เกิน 1 ปี ) และระยะเวลาขายสินค้ ามีระยะเวลาไม่เกิน 60 วันในช่วง 2 ปี
ทีผ่า นมา ทํ าให้ บ ริ ษัทมี ส ภาพคล่ องเพี ยงพอและสามารถชํ าระหนี ใ- ห้ แ ก่ส ถาบันการเงิ นได้ อย่า งครบถ้ วนและตรงตาม
ระยะเวลาทีกําหนดมาโดยตลอด นอกจากนี - ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน เงินทีระดมทุนได้ ในครัง- นี -จะ
ช่วยให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีฐานทีสงู ขึ -น ซึง จะช่วยลดอัตราส่วน D/E Ratio ของบริ ษัทลงได้ ประกอบกับการเพิมฐาน
เงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจและจะช่วยเพิมความสามารถในการชําระหนี -และดอกเบี -ย
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ของบริษัทได้ ในระดับหนึง อีกทั -งจะช่วยทําให้ บริษทั มีช่องทางในการระดมทุนทีหลากหลายมากขึ -น ซึง จะช่วยเพิม สภาพคล่อง
ให้ ดีขึ -น
• ความเสียงอืนๆ
4.1) ความเสียงจากการขาดการถ่ วงดุลอํานาจในการบริหาร
เนื อ งจากบริ ษัทมี ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารเป็ นบุคคลเดี ยวกัน จึง อาจทํ า ให้ การ
ตัดสินใจในการบริ หารจัดการบริ ษัทขึน- อยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ณ
ปั จจุบนั ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนทั -งสิ -น 8 ท่าน โดยในการพิจารณาวาระการประชุมใดๆ จะใช้ วิธีอนุมตั ิโดยใช้ เสียงข้ าง
มาก (ไม่รวมเสียงของกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย) ซึง ประธานกรรมการบริษัทจะมีเพียง 1 เสียงในการลงมติใดๆ เท่านั -น ทําให้ ไม่
สามารถควบคุมการบริ หารงานหรื อการตัดสินใจได้ ทัง- หมด นอกจากนี - บริ ษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน (ซึงได้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.50 ของจํานวนกรรมการทั -งหมดของบริษัท ทําหน้ าทีดแู ล
ผลประโยชน์ของบริษทั แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ทําให้ สามารถช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริ ษัทในระดับหนึง ประกอบ
กับบริ ษัทได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไว้ อย่างชัดเจน โดย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารหรือคณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรื อบุคคลทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทีมีส่วนได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใ นลักษณะอืนใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้ ทั -งนี - บริษัทเชือว่า ด้ วย
การปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลดความเสียงในเรืองการถ่วงดุลอํานาจได้ ระดับหนึง
4.2) ความเสียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมก่ อนการเสนอขายต่ อประชาชน
ในครั ง! นี !
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง- ที 1 ประจําปี 2556 เมือวันที 1 มีนาคม 2556 ได้ มีมติให้ เพิมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุน จํานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.29 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครัง- นี - เพือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ในราคาตามมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ รับชําระเงินสําหรับการเพิมทุนดังกล่าว
ครบถ้ วนในเดือนมีนาคม 2556
ทั -งนี - จากการทีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าวในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท ซึง
เป็ นราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง- นี - ดังนั -น ผู้ลงทุนทีเข้ าซื -อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ในราคาทีเสนอขายต่อประชาชน หรื อ หุ้นละ [*] บาท อาจได้ รับผลกระทบจากการทีผ้ ูถือหุ้นเดิมทีจองซือ- หุ้นในราคาตาม
มูล ค่ าที ต ราไว้ ดัง กล่าวนํ า หุ้น ที ถื อ อยู่อ อกขาย อย่างไรก็ต าม ผู้ล งทุน อาจได้ รับผลกระทบดังกล่ าวลดลงในระดับ หนึง
เนืองจากตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 55 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชน ขายหุ้นสัดส่วนดังกล่าวเป็ นเวลา 12 เดือนนับจากวันทีห้ ุน
สามัญของบริ ษัทเริ มทําการซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่อนผันให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถนําหุ้นทีถูกห้ ามขาย
ดังกล่าวในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของจํานวนทีถูกห้ ามขายทั -งหมด มาซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ เมือครบกําหนด 6 เดือน
นับจากวันทีห้ นุ สามัญของบริษัทเริมทําการซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4.3) ความเสียงจากการทีบริษัทอยู่ระหว่ างการปฏิบัตติ ามเงือนไขของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
บริ ษัทมีความประสงค์ ทีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั ง- นี - ก่อ นที จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกียวกับการนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึง บริษัทได้ ยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยืนคําขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมือวันที 26 มีนาคม 2556 และบริษัท ทริปเปิ -ล เอ พลัส แอดไว
เซอรี จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื -องต้ นแล้ วเห็นว่าบริษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที
จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึง บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว
เนืองจากหุ้นสามัญเพิมทุนทีเสนอขายในครัง- นี -ยังคงมีความไม่แน่นอนทีจะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั -น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสียงเกียวกับสภาพคล่องในการซื -อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาด
รอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญตามราคาที คาดไว้ หากหุ้นสามัญ ของบริ ษัทไม่ส ามารถเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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