บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

1.

ปัจจัยความเสีย่ ง

กำรลงทุ น ในหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วำมเสี่ ย ง ผู้ ล งทุ น ควรพิ จ ำรณำข้ อ มู ล ในเอกสำรฉบั บ นี้ และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้ อมูลต่ ำงๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรนี้ โดยเฉพำะปัจ จัยควำมเสี่ ยง ก่ อนกำร
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ำมีนัยสำคัญและอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และมูลค่ำหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งอำจส่งผลต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญ นอกเหนือจำกควำมเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่
บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ อ ำจทรำบได้ ใ นขณะนี้ หรื อ เป็ น ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ำรณำในขณะนี้ แ ล้ ว เห็ น ว่ ำ ไม่ มี ผ ลกระทบใน
สำระสำคั ญต่อกำรดำเนินธุ รกิจของบริษัทฯ ซึ่ งควำมเสี่ยงดังกล่ ำวอำจส่ งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผล กำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญในอนำคต
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
1.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก PET (PET Resin)

เนื่องจำกเม็ดพลำสติก PET (PET Resin) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET เป็นผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องจำกกำรกลั่นน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ ดังนั้น รำคำโดยทั่วไปของวัตถุดิบดังกล่ำวจะมีกำรเคลื่อนไหวในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับรำคำน้ำมันและรำคำก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเกือบ
ทั้งหมดเหล่ำนี้จำกผูผ้ ลิตในประเทศ ด้วยสกุลเงินบำท แต่รำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมักจะมีกำรเคลื่อนไหวไปในทิศทำงเดียวกับ
รำคำวัตถุดิบในตลำดโลกที่ซื้อขำยกันด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ด้วยระดับควำมผันผวนที่แตกต่ำงกันออกไปตำมสภำพ
ตลำดและปัจจัยอื่นๆ เช่น ระดับอุปสงค์และอุปทำนของเม็ดพลำสติก โดย ต้นทุนวัตถุดิบ PET Resin ของบริษัทฯ คิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 70 ของต้นทุนกำรผลิตรวมสำหรับบรรจุภัณฑ์ขวด PET ดังนั้นหำกรำคำวัตถุดิบดังกล่ำวมีกำร
ปรับตัวสูงขึ้นก็มีโอกำสที่จะส่งผลกระทบต่ออัตรำกำไรขั้นต้น และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดขึ้น เพียงเล็กน้อยและในระยะเวลำไม่นำน เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรเก็บสินค้ำ
คงเหลือในส่วนของวัตถุดิบและสินค้ำสำเร็จรูปเป็นระยะเวลำเฉลี่ยประมำณ 1 สัปดำห์ นอกจำกนี้ บริษัทฯ สำมำรถที่จะ
ปรับรำคำขำยสินค้ำกับลูกค้ำส่วนใหญ่ได้ โดยหำกรำคำเม็ดพลำสติกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ บริษัทฯ ก็จะเจรจำปรับรำคำ
สินค้ำกับลูกค้ำตำมต้นทุนเม็ดพลำสติกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งขอปรับรำคำสินค้ำ โดยกำรพิจำรณำ
ปรับรำคำสินค้ำในแต่ละครั้งจะพิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบและเงื่อนไขทำงกำรค้ำของลูกค้ำแต่ละรำย
แม้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบหลักดังกล่ำวจะอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ แต่ทำงบริษัทฯ ก็ได้
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบในตลำดโลกอย่ำงใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงำนเฉพำะคอยติดตำมรำคำวัตถุดิบ กำร
วิเครำะห์แนวโน้มของรำคำวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงมีกำรประเมินควำมต้องกำรใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ ในแต่ละ
ช่วงเวลำ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
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1.2

ความเสี่ยงจากการที่คุณภาพของสินค้าที่ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลำสติก PET ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับกำร
บรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปรุงอำหำร ซึ่งในกระบวนกำรผลิตจะต้องคำนึงถึงควำมสะอำดเป็นอย่ำงมำก และบรรจุภัณฑ์ต้อง
ไม่ทำปฏิกิริยำกับสินค้ำที่บรรจุอยู่ภำยใน และต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดังนั้น ถ้ำขวด PET ที่
บริษัทฯ ผลิตไม่ได้มำตรฐำน หรือไม่สะอำด หรือทำปฏิกิริยำกับสินค้ำที่บรรจุอยู่ภำยใน และผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว
และเกิดอันตรำยกับผู้ใช้ บริษัทฯ อำจถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ นอกจำกนี้ในกำรนำขวด PET
ของบริษัทฯ ไปใช้ในกำรบรรจุนั้น รูปร่ำง ขนำด และปริมำตรของขวดก็เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งหำกสินค้ำที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมำ
ไม่ตรงตำมข้อกำหนดของลูกค้ำ ลูกค้ำอำจจะไม่สำมำรถนำไปใช้ในกำรบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติได้ บริษัทฯ ก็อำจจะต้อง
รับผิดชอบในกำรเปลี่ยนสินค้ำใหม่ให้กับลูกค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทฯ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยคุณภำพเป็นสำคัญในกำรผลิต ตั้งแต่กำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพ กำรใช้
เครื่องจักรที่ทันสมัยและแม่นยำ รวมถึงกำรมีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพที่รั ดกุม นอกจำกนี้ จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์ของ
ทำงบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับอำหำรและเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ ทำงบริษัทฯ จึงเล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรควบคุมกำรผลิตที่เป็นมำตรฐำนสำกลและมีควำมปลอดภัย จึงได้ดำเนินกำรผลิตตำมมำตรฐำนของ GMP และ ISO
9001:2008 จำกบริษัท Moody International (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีสำหรับกำรผลิต เป็นกำรจัดกำร
สภำวะแวดล้อมขั้นพื้นฐำนของกระบวนกำรผลิต เช่น กำรควบคุม สุขลักษณะส่วนบุคคล กำรควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
กำรออกแบบโครงสร้ำงอำคำรผลิต รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต เป็นต้น ซึ่งเน้นกำรป้องกันมำกกว่ำกำร
แก้ไข ทั้งยังเป็นระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำรขั้นพื้นฐำน นอกจำกนี้ ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหำ
เรื่องคุณภำพของสินค้ำอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.3

ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET

เนื่องจำกแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำประกอบกับกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทขวด PET ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยำกนักเนื่องจำกกำรหำซื้อวัตถุดิบที่ไม่ยำกลำบำก
และเครื่องจักรกำรผลิตที่มีจำหน่ำยโดยทั่วไป จึงทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขันที่อยู่ในตลำดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลำสติก
PET เป็นจำนวนมำก ซึ่งอำจเป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรแข่งขันในธุรกิจ ที่เพิ่มสูงขึ้นและอำจผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
แม้บริษัทฯ จะยังคงมีคู่แข่งขันในตลำดบรรจุภั ณฑ์ประเภทขวดพลำสติก PET อยู่จำนวนมำก บริษัทฯ ก็ยังคงมี
ลูกค้ำหลักหลำยรำยซึ่งถือเป็นคู่ค้ำที่สั่งซื้อสินค้ำกันอย่ำงต่อเนื่องมำนำน ซึ่งเป็นธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยน้ำดื่มบรรจุขวด
น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมทั้งเครื่องปรุงรส ซึ่งต้องกำรบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภำพมำตรฐำน ตรงตำมข้อกำหนด มีควำม
สะอำดและควำมปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรเพิ่มคุณภำพของกำร
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนกำรผลิตให้เหมำะสม มุ่งเน้นกำรจัดส่งสินค้ำให้ได้ตำมกำหนด และใส่ใจในกำรบริกำรลูกค้ำ
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีจุดแข่งจำกกำรที่บริษัทฯ สำมำรถที่จะออกแบบ จัดทำ และซ่อมบำรุง
แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปขวด PET ได้เองภำยในโรงงำน จึงทำให้มีควำมคล่องตัวในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำใน
ขั้นตอนของกำรออกแบบและจัดทำแม่พิมพ์ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีทีมวิศวกรภำยในที่มีควำมชำนำญและผ่ำนกำรอบรมจำก
ผู้ผลิตเครื่องจักรในต่ำงประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ สำมำรถจัดกำรกับปัญหำในกระบวนกำรผลิต และซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.4

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทขวดพลำสติก PET สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสำหกรรม
น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมถึงน้ำปลำและเครื่องปรุงรส โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรำยได้จำกบริษัท
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) เท่ำกับร้อยละ 40.04 ร้อยละ 38.88 และร้อยละ 28.76 ในปี 2553 ถึงปี 2555 ตำมลำดับ ซึ่ง
สัดส่วนรำยได้ดังกล่ำวจัดเป็นส่วนที่มีนัยสำคัญ หำกบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ำรำยดังกล่ำวไปอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้เน้นเรื่องคุณภำพของสินค้ำ และบริษัทฯ ตั้งรำคำจำหน่ำยสินค้ำในระดับที่แข่งขันได้
รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้ำให้ได้ตรงตำมกำหนดโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำรำยดังกล่ำว โดย
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ได้สั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ นับแต่ บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจกำร นอกจำกนี้ บริษัท
น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ยังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 43 ณ วันที่ 30 กันยำยน
2556 ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำกลุ่มลูกค้ำ รำยใดรำยหนึ่งมำกเกินไป โดยบริษัทฯ
พยำยำมที่จะกระจำยแหล่งที่มำของรำยได้ไปยังกลุ่มอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกกลุ่มอื่นๆ ดังจะเห็นได้ว่ำ
นับตั้งแต่ปี 2553 สัดส่วนรำยได้จำกบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) ได้ลดลงมำโดยตลอด
1.5

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบันปัจจัยด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งจำกองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนทั่วโลก
โดยในบำงประเทศได้มีกำรเรียกเก็บภำษีจำกบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งหวังเพื่อลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์บำงประเภทที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยำกต่อกำรนำกลับมำใช้ใหม่ ซึง่ กำรเรียกเก็บภำษีในอัตรำที่แตกต่ำงกันตำมวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์
เช่น แก้ว กระป๋อง พลำสติก กระดำษ เป็นต้น โดยตัวอย่ำงประเทศที่ได้มีกำรนำภำษีบรรจุภัณฑ์มำบังคับใช้แล้ว เช่น
ประเทศเยอรมัน ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งหำกประเทศไทยออกกฎหมำยดังกล่ำวมำบังคับใช้ก็
อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จำกภำระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อรำคำขำย และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ขวด PET อย่ำงไรก็ดีในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกำรพิจำรณำบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำว
1.6

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงกำรในอนำคต ได้แก่ โครงกำรขยำยสำยกำรผลิตขวด PET โครงกำรติดตั้งเครื่องปิดฉลำก
ขวด PET อัตโนมัติ และโครงกำรติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ ควำมสำเร็จของกำรลงทุนในโครงกำรใน
อนำคตของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรรวมทั้ง ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ต้นทุนและควำมพร้อมด้ำนแหล่งเงินกู้
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและ
เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ปัจจัยเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำศึกษำข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงรอบคอบ และจำกข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจลงทุนผู้บริหำรเชื่อว่ำ โครงกำรในอนำคตเหล่ำนี้จะสร้ำง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

1.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯ มียอดเงิน กู้ยืมจำนวน 157.45 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว ดังนั้น หำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนำคำรเพิ่มสูงขึ้น อำจจะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่มสูงขึ้น และ
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้
1.8

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริ ษั ท ฯ ได้ กู้ ยื ม เงิ น จำกธนำคำรพำณิ ช ย์ ซึ่ ง ในสั ญ ญำเงิ น กู้ กั บ ธนำคำรพำณิ ช ย์ ไ ด้ร ะบุ ว่ ำ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งด ำรง
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ณ เวลำใดเวลำหนึ่งไม่ต่ำกว่ำ 1:1 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 บริษัทฯ ไม่
สำมำรถดำรงอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนในระดับดังกล่ำวได้ ผู้ให้กู้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมในอัตรำสูงสุดและมีสิทธิ
เรียกคืนเงินต้นได้ทั้งจำนวนทันที ทำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และบริษัทฯ อำจมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพิ่ม
สูงขึ้นในอนำคต ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ขอผ่อนผันกำรผิดเงื่อนไขดังกล่ำวจำกธนำคำรพำณิชย์ และได้รับแจ้งกำรผ่อนผันดังกล่ำว
แล้วในเดือนกรกฎำคม 2556
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.9

ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์

เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครั้งนี้ได้ดำเนินกำรก่อนที่จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้นำหุ้นของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเป็นตลำดรองสำหรับ
กำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึ งมีควำมเสี่ยงในเรื่องสภำพคล่องและกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำร
ขำยหุ้นตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะมีผลให้หุ้นของบริษัทฯ ไม่มีตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำย
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ น กำรยื่ น ขอให้ รั บ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึ่งขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้ำเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่ อยที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น
รำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยซึ่งต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชน โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำย
กำรถือหุ้นรำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
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