บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดกับ
บริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือ
เปนความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ ขอความที่เปนลักษณะการคาดการณในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือการ
คาดการณเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการ แผนการดําเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่นๆ ซึ่งเปน
การคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือ
คาดคะเนก็ได
ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้
กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท
1.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ

1.1.1

ความเสี่ยงดานวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผูจัดหาที่มีประทานบัตรการ
ดําเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกลเคียง ไดแก แหลงหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ไดคุณภาพตรงตามที่บริษัท
ตองการ (มีผูมีประทานบัตรเหมืองหินที่เปดการทั้งหมดจํานวน 162 ราย1/ในจังหวัดดังกลาว) โดยสัดสวนมูลคาการซื้อหินปูน
ตอมูลคาการซื้อรวมในการผลิตสําหรับป 2556 คิดเปนประมาณรอยละ 39.88 ซึ่งในป 2554-2556 บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบ
หินปูนจากผูจัดหาจํานวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายไดมีการซื้อขายหินปูนกันมาอยางตอเนื่องมามากกวา 3 ป แมวา
จะมิไดมีการทําสัญญาซื้อขายกัน
อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับประกันหรือคาดการณไดวา บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนไดในปริมาณและ
คุณภาพที่บริษัทตองการมาใชในการผลิตไดอยางเพียงพอ และอาจมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัท ซึ่งที่ผานมาบริษัทยังไม
เคยประสบปญหาขาดแคลนหินปูน และบริษัทไดมีการบริหารคงคลังวัตถุดิบ โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1-3 เดือน
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการและตนทุนเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว
บริษัทมีการจัดสงทีมงานฝายควบคุมและประกันคุณภาพ ไปสํารวจคุณภาพหินปูนเพื่อเก็บตัวอยางมาทดสอบ ทั้ง
แหลงที่ซื้ออยูในปจจุบัน และแหลงใหมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทไมสามารถรับประกันในการความสม่ําเสมอของ
คุณภาพหินปูนใหเปนไปตามตองการของบริษัทได แตเนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ
การเผาหินปูนมากวา 10 ป ทําใหบริษัทสามารถนําหินปูนจากแตละแหลงมาผสมกันและเผาใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรง
ตามความตองการของลูกคาได
1/

เหมืองหินทุกประเภท (ขอมูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 19 เมษายน 2556)
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1.1.2

ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง

ในป 2554-2556 บริษัทจัดซื้อเชื้อเพลิงถานหินเพื่อใชในการผลิตจากผูจัดหาตางประเทศ 2 รายในกลุมประเทศ
อาเซียน เนื่องจากระยะทางที่ใกล ราคา และคุณภาพของถานหินที่ตรงกับความตองการของบริษัท ทั้งนี้ หากผูจัดหาถานหิน
ทั้ง 2 รายนี้ไมสามารถจัดหาถานหินในราคาและคุณภาพที่ตองการได บริษัทจะตองสลับไปใชเชื้อเพลิงในลักษณะเดียวกัน
จากแหลงอื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตนทุนในการผลิต ในชวงป 2556 บริษัทมีการซื้อเชื้อเพลิงจากผูจัดหารายใดหนึ่งไมเกิน
รอยละ 30 ของมูลคาการซื้อรวมเพื่อการผลิต ทั้งนี้บริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดหาทั้งสองราย และไดมีการซื้อขายกัน
มาไมนอยกวา 3 ป รวมถึงในอดีตที่ผานมายังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ ถานหินซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตปูนขาว ถือเปนเปนสินคาโภคภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตาม
การซื้อขายของตลาดโลก
ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณของอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศในขณะนั้น โดยในป 2554 ดัชนีราคาถานหินโลกอยูที่ 120.81 ลดลงในอัตรารอยละ 20.50 เปน 96.05 ในป
2555 และยังคงลดลงในป 2556 เปน 85.62 อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายการทํา
สัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับผูจัดหาเชื้อเพลิงทั้งแบบเปนสัญญาระยะยาว ที่ครอบคลุมการจัดสง 3-6 เดือน และสัญญาซื้อเปน
ครั้ง ซึ่งบริษัทมีการบริหารการสํารองเชื้อเพลิงโดยการสั่งซื้อเปนสัญญาระยะยาวเปนสวนใหญเพื่อสํารองปริมาณคงคลัง
เชื้อเพลิงขั้นต่ําเปนอยางนอย และควบคูไปกับสัญญาจัดซื้อเปนครั้งคราวดวย โดยสัญญาการซื้อถานหินมีลักษณะการ
กําหนดราคา 2 แบบ คือ กําหนดราคาแนนอนตามที่ตกลงกันเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือ กําหนดราคาอางอิงกับดัชนี
ราคาถานหิน (ราคาถานหินตอตันคิดเปนคา +/- เทียบกับ ICE Newcastle Index) ณ เวลาที่จัดสง ทั้งนี้ สัญญาลักษณะ
แรกที่กําหนดราคาแนนอน (fixed price) บริษัทมีความเสี่ยงหากราคาถานหินในตลาดโลกมีการผันแปรไปในทิศทางลดลง
นับแตวันที่เขาทําสัญญาจนถึงวันที่ผูจัดหาสงสินคา ทําใหบริษัทมีตนทุนที่สูงกวาเพราะซื้อราคาที่สูงกวาราคาตลาด สําหรับ
สัญญาที่กําหนดราคาอางอิงกับราคาตลาดโลก ณ วันที่จัดสงเชื้อเพลิง บริษัทมีความเสี่ยงหากราคาถานหินปรับตัวเพิ่มขึ้น
เทียบจากวันที่ทําสัญญากับวันที่จัดสง โดยสัญญาทั้ง 2 แบบ บริษัทตางก็มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนนับแตวันที่
จัดสงจนถึงวันที่บริษัทไดชําระเงิน
บริษัทมีการสํารองเชื้อเพลิงตามปริมาณความตองการของบริษัทเปนระยะเวลาประมาณอยางนอย 2 เดือน ซึ่งการ
ทําสัญญาซื้อเชื้อเพลิงทั้งสองแบบดังกลาวสามารถชวยลดความผันผวนของตนทุนในการผลิต ทําใหบริษัทสามารถบริหาร
งบประมาณไดตามที่ตั้งไว และบริหารตนทุนเพื่อรักษาศักยภาพในการแขงขันได
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนจัดซื้อระบบและเครื่องบดถานหินชนิดระเหยงาย (High Volatile) อาทิเชน ถาน
บิทูมินัส ซึ่งมีผูจัดจําหนาย (Trader) ในประเทศจํานวนมากกวา 10 ราย เพื่อใหบริษัทมีทางเลือกในการจัดหาเชื้อเพลิงใน
การผลิต สามารถใชถานหินไดหลายประเภทมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูจัดจําหนายดังกลาว ซึ่งระบบการเผา
หินปูนก็สามารถใชถานหินชนิดระเหยงายไดโดยไมมีความจําเปนตองลงทุนปรับปรุง (modify) เครื่องจักรเพิ่มเติม
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1.1.3

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตอพนักงาน
เนื่องดวยลักษณะการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวของกับการเผาหินปูน การบดปูน และมีกระบวนการผลิตจาก
ปฏิกิริยาทางเคมี จึงอาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอชุมชนใกลเคียงและความปลอดภัยตอพนักงาน บริษัท
ประกอบกิจการผลิตและจําหนายปูนขาวและแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับทางดานสิ่งแวดลอมครอบคลุมถึงเรื่องการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เปนตน ซึ่งขอกําหนดดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได
อยางไรก็ดี บริษัทไดใหความสําคัญตอการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุม
กระบวนการผลิตใหอยูในมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่กําหนด โดยมีการกําหนดนโยบายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม ตั้งแตเริ่มตนในการวางแผนการลงทุนโครงการ ซึ่งไดแก การเลือกเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ออกแบบ
และติดตั้ง กําหนดวิธีปฏิบัติงาน สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ทําการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในเชิงรุกและหาวิธีปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนได
สวนเสีย ซึ่งบริษัทมีการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิต โดยติดตั้งระบบกําจัดฝุน ควัน กาซ และกลิ่น ที่เกิดจากการเผา
หินปูน และมีบอบําบัดและรีไซเคิลน้ําในระบบการผลิตเพื่อหมุนเวียนใช รวมถึงมีการดูแลสภาพแวดลอมในบริเวณโดยรอบ
โรงงาน โดยที่ผานมาตั้งแตกอตั้ง บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งจากชุมชนและหนวยงานรัฐ
อยางไรก็ตาม ดวยความซับซอนและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและขอบังคับดังกลาว บริษัทไมอาจรับรองไดวา จะไมถูก
รองเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในอนาคต และหากเกิดผลกระทบหรือมีขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอม อาจทําใหบริษัทมี
คาใชจายเพิ่มเติมในการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขจัดการปญหาดังกลาว
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1.1.4 ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไมสามารถดําเนินการใหธุรกิจการจําหนาย และติดตั้งเครือ่ งจักรในการผลิตปูนขาว
ประสบผลสําเร็จ หรืออาจมีกําไรขั้นตนนอยกวาธุรกิจการจําหนายเคมีภัณฑ หรือมีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแตปลายป 2556 บริษัทเริ่มดําเนินสายธุรกิจใหมในการใหบริการจําหนาย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรในการ
ผลิตปูนขาว ไดแก เตาเผาหินปูน ชุดลําเลียงหินปูน ชุดลําเลียงปูนขาวรอน สวนการเผาไหมเชื้อเพลิง เปนตน เนื่องดวย
ผูบริหารของบริษัทมีความรู และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตปูนขาวกวา 30 ป รวมถึงประสบการณ
การจัดหาอุปกรณ เครื่องจักรจากผูจัดหา ผูรับเหมาหรือผูเชี่ยวชาญในการกอสราง ติดตั้งเตาเผาหินปูน และการทดสอบการ
เดินเครื่องจักร (Commissioning) ในการขยายกําลังการผลิตในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทําใหบริษัทมุงมั่นที่จะตอยอดธุรกิจไป
เปนผูใหบริการ และเพิ่มมูลคาของผูถือหุนของบริษัทตอไป
อยางไรก็ดี ในการดําเนินธุรกิจดังกลาว บริษัทอาจมีความเสี่ยง ดังตอไปนี้
-

บริษัทอาจประสบปญหาในการจัดหาชิ้นสวน และอุปกรณดังกลาวใหไดตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ หรือตาม
ประมาณการตนทุนที่ไดวางแผนไว เนื่องจากตองจัดหามาจากบริษัทอื่น

-

บริษัทอาจไมสามารถดําเนินการประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรดังกลาวไดตามกําหนดเวลา หรือมีคาใชจายเพิ่มขึ้น หรือ
มีการลาชาของการสงมอบงาน

-

บริษัทอาจไมสามารถรักษาพนักงานที่มีความสําคัญตอธุรกิจการจัดหา ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรได

ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทอาจไมไดรับประโยชนจากสายธุรกิจการจัดหา ประกอบและติดตั้งนี้ตามที่คาดการณไว และสงผล
ในทางลบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
1.1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ และการลงทุนที่บริษัทเปนผูถือหุนสวนนอย
บริษัทรวมกับบริษัท PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PT. Krakatau
Steel บริษัทผูผลิตเหล็กรายใหญของประเทศอินโดนีเซีย อยูระหวางการขออนุญาตเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PT.
Krakatau Golden Lime ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อผลิตปูนขาวจําหนายในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทคาดวาจะลงทุน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 70.81 พันลานรูเปยหอินโดนีเซีย (“IDR”) คิดเปนประมาณ 195.36 ลานบาท1/ ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศดังกลาว อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยความเสี่ยงตางๆ ทั้งปจจัยภายในจากการดําเนินงาน
และปจจัยภายนอกตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมายและ
ขอบังคับ อัตราภาษี อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการลงทุนของบริษัทได รวมถึงการที่
บริษัทถือหุนสวนนอย จึงอาจไมมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบทั้งดานโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงของการลงทุน โดยการ
ลงทุนดังกลาวเปนการรวมทุนกับบริษัทยอยของผูผลิตเหล็กรายใหญของประเทศนั้นๆ และเปนหนึ่งในลูกคาที่มีศักยภาพ ซึ่ง
มีความรูความเชี่ยวชาญในประเทศอินโดนีเซียดี

1/

อัตราแลกเปลี่ยน 362.46 IDR/1 บาท
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1.2

ความเสี่ยงดานการเงิน

1.2.1

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากในปจจุบัน บริษัทไดมีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศและมีการจําหนายสินคาสงออก โดย
ใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนหลัก ในป 2556 มูลคาการนําเขาเชื้อเพลิงรวมคาภาษีนําเขา คาระวางเรือและคาขนสงอื่นๆ โดย
คิดเปนประมาณรอยละ 29.98 ของมูลคาการซื้อรวมในการผลิต และรายไดจากการสงออกที่เปนสกุลเงินตางประเทศคิด
เปนรอยละ 1.43 ของรายไดรวมในป 2556 โดยในการซื้อเชื้อเพลิงจากตางประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30 วัน ซึ่งเปนระยะเวลานับตั้งแตบริษัทบันทึกบัญชีดวยมูลคาของเชื้อเพลิงเปนสกุลเงิน
ตางประเทศจนถึงสถาบันการเงินชําระเงินกับผูจัดหาแทนบริษัท (สินเชื่อการนําเขาจากตางประเทศทรัสตรีซีท) และเปลี่ยน
ภาระหนี้ดังกลาวเปนเงินสกุลบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีความผันผวน อาจทําใหมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท หากเงินบาทแข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะทําใหตนทุนของบริษัท
นอยลง และทําใหรายไดจากการสงออกนอยลง หากเงินบาทออนคาลง จะทําใหตนทุนบริษัทสูงขึ้น และทําใหรายไดจากการ
สงออกสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทมีการประเมินสถานการณในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความ
เคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐตอสกุลเงินบาทอยางใกลชิด และศึกษาแนวทางการปองกันความเสี่ยงดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง โดยขอคําปรึกษาจากธนาคารคูคาประกอบการตัดสินใจ
ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทยังไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากในชวง
ป 2554-2556 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.95 ลานบาท 0.82 ลานบาท และ 1.31 ลานบาท ตามลําดับ (ใน
ป 2554-2555 บริษัทบันทึกบัญชีมูลคาการนําเขาเชื้อเพลิงเปนสกุลเงินบาทตามภาระหนี้ที่สถาบันการเงินชําระเงินกับผู
จัดหาและแปลงสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงินบาทแลว)
1.2.2

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.27 เทา 1.02 เทา และ 1.38 เทา ณ สิ้นป
2554-2556 ตามลําดับ โดยในป 2556 หนี้สิ้นรวมเพิ่มขึ้น และสวนของผูถือหุนลดลงจากการจายปนผลจากผลการ
ดําเนินงานและกําไรสะสม ทั้งนี้ในสวนของเงินกูระยะยาวและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่คิดอางอิง
เปนแบบลอยตัว ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขึ้นยอมสงผลกระทบตอบริษัท ทําใหมีภาระดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น สงผลใหกําไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทําใหผลตอบแทนตอผูถือหุนลดลงดวย อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดสรรเงินกูยืมที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหเหมาะสมและติดตาม
แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยอยางสม่ําเสมอ ซึ่งภายหลังการขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้แลว บริษัทจะมีแหลง
เงินทุนเพิ่มเติมนอกจากแหลงเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งอาจสามารถลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทได
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1.3

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ

1.3.1

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผถู ือหุนใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ 89.88 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและชําระแลว และนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท โดยภายหลัง
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้แลว ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ยังคงมีเสียงขางมาก โดยถือหุน
ในบริษัทคิดเปนรอยละ 67.41 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว ดังนั้น บริษัทและ/หรือผูถือหุนรายยอยอาจมีความ
เสี่ยงจากการที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ จะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารใหไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เนื่องจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด และ
สามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณเสนอได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการ
ตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อมิใหเกิดรายการที่กอใหเกิดความขัดแยง
และเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัท
1.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.4.1

ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย

เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ขายหุนตามที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
ได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการยื่นขอใหรับหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) แลว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงวันที่ 22 ตุลาคม 2555) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการ
ถือหุนรายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 1,000 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุน
ชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการ
ถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
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