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3. ปจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการใหบริการลูกคาในเขตตางประเทศนั้น บริษัทมีพันธมิตรทางการคาซึ่งเปนผูประกอบการในธุรกิจจัดการ
ขนสงในประเทศตางๆ ซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนของบริษัทในการติดตอประสานงานเพื่อใหบริการในเขตตางประเทศ
(Agent) รวมถึงการรับคาบริการจากลูกคาที่ปลายทางและการจายตนทุนคาบริการตางๆ ในตางประเทศ เชน ตนทุนคา
ระวางเรือ, คาระวางเครื่องบิน, คาขนสงหรือคาเอกสารพิธีการตาง ๆ ในตางประเทศ เปนตน ดังนั้น บริษัทจึงมีรายรับและ
รายจายเปนสกุลเงินตางประเทศสําหรับการใหบริการลูกคาที่มีการใชบริการเอเยนตในตางประเทศดังกลาว โดยในป
2556 และชวง 6 เดือนของ ป 2557 บริษัทมีรายไดเปนสกุลเงินตางประเทศเทากับ 286.67 ลานบาท และ 143.95 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 30.85 และรอยละ 29.70 ตามลําดับ และมีตนทุนคาบริการที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
เทากับ เทากับ 143.41 ลานบาท และ 69.06 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 19.45 และรอยละ 17.53
ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงิน
บาทและสกุลเงินตางประเทศมีความผันผวนมาก จะสงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอรายไดและอัตรากําไร
ของบริษัทเมื่อคิดเปนสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ทําการบันทึกบัญชีกับวันที่ทําการแลกเปลี่ยนเงินเปนสกุลบาทมีความแตกตางกันเปนอยางมาก โดยบริษัทมีรายได
และตนทุนคาบริการจากตางประเทศเปนเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 99 ของ
รายไดและตนทุนคาบริการตางประเทศของบริษัท
ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว ผูบริหารของบริษัทไดมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของอัตราแลกเปลี่ยน
สกุ ลเงิ น ต า ง ๆ และมีก ารลดความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นดว ยการเปด บั ญ ชี เงิ น ฝากสกุ ลเงิ น
ตางประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และบริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทําสัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ซึ่งอยูในดุลยพินิจของผูบริหารและเปนไปตามนโยบายที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยบริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเทากับ 500,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ
ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายในการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแตอยางใด
3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ธุรกิจการใหบริการดานจัดการขนสงระหวางประเทศนั้นตองอาศัยความรูความเขาใจในกฎระเบียบตาง ๆ ที่
บังคับใชในการสงออกหรือนําเขาและกฎหมายของประเทศตางๆ รวมทั้งตองมีความเขาใจในรูปแบบและเงื่อนไขในพิธี
การชําระเงินระหวางประเทศ เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาจะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและ
สามารถรับหรือสงสินคาไดตามกําหนดเวลา ในสวนของธุรกิจขนสงในประเทศนั้นก็ตองอาศัยพนักงานขับรถที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดานและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลน
บุคลากรหากบริษัทมีการขยายงานหรือมีพนักงานลาออกแลวบริษัทยังไมสามารถหาบุคลากรทดแทนไดทัน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรดังกลาวเปนอยางดี จึงไดใหความสําคัญการพัฒนาและจูงใจให
ทํางานกับบริษัท โดยบริษัทมีการวางแผนความกาวหนาทางสายงานและมีการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของพนักงานในแตละสายงาน ดังนั้น บริษัทจึงมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในสวนงานที่สําคัญตอ
การประกอบธุรกิจที่ต่ํา โดยมีอายุงานเฉลี่ยของพนักงานในแผนกใหบริการบริหารและจัดการขนสงและพิธีการกรม
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ศุลกากร (FF) และแผนกใหบริการขนสงและกระจายสินคาระหวางประเทศ (NVOCC) ไมต่ํากวา 5 ป และมีอายุงานเฉลี่ย
ของพนักงานระดับผูบริหารไมต่ําวา 20 ป
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการทํางาน อาทิ ระบบ Log Freight ซึ่งเปนระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลลูกคาเพื่อจัดการเอกสารตางๆ ที่ตองใชในการดําเนินพิธีศุลกากรและการนําเขาสงออก และระบบกําหนดตําแหนง (Global Positioning System: GPS) ซึ่งเปนระบบติดตามสถานะการจัดสงสินคาดวย
รถบรรทุกหัวลากและหางลาก ทั้งนี้ เพื่อสรางความสะดวกแกพนักงานในการใหบริการลูกคาและยังชวยลดจํานวน
บุคคลากรที่ตองใชในขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ของบริษัทไดอีกดวย
3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
กลุมลูกคาของบริษัทนั้นกระจายอยูในกลุมธุรกิจตางๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงกลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสเชนเดียวกันกับบริษัท สงผลใหบริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเปนสัดสวนมากกวา
รอยละ 30 ของรายไดจากการใหบริการในแตละป โดยในป 2556 และ6 เดือนแรก ป 2557 บริษัทมีการใหบริการแกลูกคา
ในสัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของรายไดจากการใหบริการเพียง 1 ราย โดยมีสัดสวนรายไดจากลูกคาดังกลาวเทากับรอย
ละ 19.72 และรอยละ 17.41 ของรายไดจากการใหบริการในป 2556 และ6 เดือนแรก ป 2557 ตามลําดับ
อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากรายไดโดยแยกเปนกลุมธุรกิจจะพบวา ในป 2556 และ6 เดือนแรก ป 2557 บริษัท
มีรายไดจากการใหบริการแกลูกคาในสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากกลุมธุรกิจขนสงในประเทศ เปนจํานวน 1
ราย โดยมีมูลคาเทากับ 42.04 ลานบาท และ 24.15 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 35.66 และรอยละ 39.42
ของรายไดจากการใหบริการขนสงในประเทศ ในป 2556 และ6 เดือนแรก ป 2557 ตามลําดับ ตามลําดับ ดังนั้น บริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญสําหรับการประกอบธุรกิจขนสงในประเทศ
อยางไรก็ดี ลูกคารายใหญของกลุมธุรกิจขนสงในประเทศรายดังกลาวเปนลูกคาประจําที่มีการติดตอกันมาเปน
ระยะเวลากวา 5 ปและมีความสัมพันธที่ดีตอกันอยางตอเนื่อง ประกอบกับการที่บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตการใหบริการอยางครบวงจร สงผลใหลูกคารายใหญดังกลาวมีการใชบริการจัดการ
ระบบโลจิสติกสของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทเชื่อมั่นวาจะยังคงไดรับความไววางใจจากลูกคาประจํา
ของบริษัทตอไป อยางไรก็ดี บริษัทไดมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทมี
และยังเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการ
นโยบายในการขยายลูกคาใหมเพื่อกระจายฐานลูกคาของบริษัท
ใหบริการตางๆ ของบริษัทอีกดวย
3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศซึ่งตองเกี่ยวของกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่
บังคับใชในการสงออกหรือนําเขาและกฎหมายของประเทศตางๆ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบตางๆ และบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามได ก็อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถจัดการสงสินคาไดตามขอกําหนดที่
ลูกคาตองการ รวมถึงอาจเกิดความเสียหายจากคาปรับตางๆ ได
อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความรูความชํานาญในธุรกิจจัดการขนสงระหวางประเทศไว
คอยใหบ ริ การแกลูกคา และคอยใหคํา แนะนําแกพ นักงานในสวนงานตาง ๆ โดยบริ ษัท มีการกําหนดผูรับ ผิดชอบใน
การศึกษาขอมูลและติดตามการบังคับใชกฎระเบียบและมาตรการทางการคาของประเทศตาง ๆ ทั้งจากการติดตาม
ขาวสาร ติดตอหนวยงานราชการ รวมทั้งการรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการซึ่งเปนคูคาของบริษัทในตางประเทศ เพื่อ
แจงขอมูลใหสวนงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ในบริษัทรับทราบและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย
ศุลกากรรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของสงผลใหแตละสวนงานในบริษัทไดรับขอมูลอยางตอเนื่องและเพียงพอตอให
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คําปรึกษาแกลูกคาใหสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของตาง ๆ ได ทั้งนี้ ในอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยถูกฟองรอง
หรือเรียกคาเสียหายจากการที่ไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ
3.5 ความเสี่ยงจากการเปดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ในป 2558 จะมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยกลุมธุรกิจ
บริการดานโลจิสติกสเปนสาขาที่จะตองเปดใหประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นสามารถถือหุนในธุรกิจไดไมนอยกวารอยละ 70
โดยเริ่มตั้งแตป 2556 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่จะมีผูประกอบการรายใหมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัท
ตางชาติที่มีความพรอมดานเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกวา รวมถึงมีบริการที่ครบวงจรมากกวา ซึ่งอาจสงผลใหการ
แขงขันในธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและทําใหบริษัทอาจตองสูญเสียรายไดไป
อยางไรก็ดี แมการเปดประชาคมอาเซียนนั้นจะสงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกัน
การเปดประชาคมอาเซียนดังกลาวก็สงผลใหเกิดความตองการแลกเปลี่ยนสินคาและทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งสงผลใหกิจกรรม
ดานโลจิสติกสของประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเชนเดียวกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2.2.4
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน) ดังนั้น จึงนับเปนโอกาสของผูประกอบการที่มีความพรอมที่จะสามารถรองรับความ
ตองการดานระบบโลจิสติกสที่จะเพิ่มมากขึ้นดังกลาว
ทั้งนี้ จากการที่บ ริษัท มีการพั ฒนาคุณภาพการใหบ ริการอยางตอเนื่ อง ทั้งการนําเอาเทคโนโลยีมาชวยในการ
ใหบริการ เชน ระบบ Log Freight และระบบ GPS (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 2.2.1 กลยุทธการแขงขัน) และการ
ขยายขอบเขตการใหบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดครบวงจรมากที่สุด ประกอบกับวิสัยทัศน
ของผูบริหารที่เตรียมความพรอมในการหาพันธมิตรในประเทศตางๆ เพื่อสรางเครือขายการใหบริการใหสามารถเชื่อมโยง
กันไดทั่วทุกทวีปแลวนั้น สงผลใหบริษัทเชื่อมั่นวา ถึงแมการแขงขันจะรุนแรงขึ้นในอนาคต บริษัทก็จะยังคงสามารถรักษา
ศักยภาพในการแขงขันได
3.6 ความเสี่ยงจากการมีผถู ือหุนรายใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมผูถือหุนรายใหญคือ ครอบครัวพัว
ถาวรสกุล จะถือหุนคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.05 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (ดูรายละเอียดใน
สวนที่ 2.3 หัวขอ 9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) และคุณกิตติ พัวถาวรสกุลยังเปนประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทดวย จึงทําใหกลุมผูถือหุนใหญดังกลาว เปนผูมีอํานาจในการบริหารจัดการและ
ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญไดเกือบทั้งหมด ไมวาในเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่
ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4
ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เชน การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลการบริหารของผูถือหุนใหญได
อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 5 ชุด
ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยแตละคณะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน ทําให
ระบบการทํางานของบริษัทมีความเปนมาตรฐานและสามารถตรวจสอบไดโดยงาย อีกทั้ง โครงสรางคณะกรรมการของ
บริษัทยังประกอบดวยกรรมการอิสระเปนจํานวน 4 ทานจากจํานวนกรรมการรวมทั้งหมด 9 ทาน และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานซึ่งแตละทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ ทําใหสามารถสอบทานการ
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ทํางานของบริษัทใหมีความโปรงใสไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถวงดุลอํานาจในการนําเสนอเรื่องตางๆที่จะพิจารณาเขา
สูการประชุมผูถือหุนไดในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแลว กลุมบริษัทไดมีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับ
กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยบุคคลดังกลาวจะไมมี
อํานาจอนุมัติในการทํารายการนั้นๆ ทําใหสามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นไดอีกดวย
3.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุนอันเนื่องมาจากการที่ผูถือหุนรายใหญขายหุน
บริษัทรวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด(“K-SME”) ไดทําสัญญาซื้อหุนสามัญจากบริษัทเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
ในราคาหุนละ 40 บาท จํานวนรวม 1,500,000 หุน(ราคาพาร 10 บาท) หรือเทากับราคาหุนละ 1.00 บาท จํานวนรวม
60,000,000 หุน (ราคาพาร 0.25 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.29 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้ โดยผูถือหุนใหญดังกลาวไดตกลงที่จะนําหุนสวนที่ถืออยูจํานวน 20,000,000
หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.76 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนใน
ครั้งนี้ ใหอยูในกลุมของหุนสามัญที่มีชวงระยะเวลาการหามขายหุน (Silent Period) เปนระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่
หุนสามัญของบริษัทเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) หุน และมีหุนจํานวน 40,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 9.53 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้ ที่สามารถขาย
ไดเมื่อหุนสามัญของบริษัทเริ่มเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทั้งนี้ ราคา 1.00 บาทตอหุนที่ K-SME ซื้อหุนสามัญจากบริษัทนั้น ต่ํากวาราคาหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ประชาชนในครั้งนี้ซึ่งเทากับ 1.80 บาทตอหุน เปนสัดสวนรอยละ 44.44 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลดลงของ
ราคาหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกรณีที่ผูถือหุนใหญดังกลาวขายหุนจํานวน 40,000,000 หุน
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 9.53 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชน
ในครั้งนี้ เพื่อทํากําไรเมื่อหุนสามัญของบริษทั เริ่มเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และขายหุน
จํานวน 20,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.76 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาการหามขายหุน (Silent Period)
3.8 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนที่จะได
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอในการอนุมัติใหนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรองและอาจ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยได
ทั้งนี้บริษัทไดยื่นขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแลวเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยบริษัท ฟนเน็กซ แอดไวซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งขึ้นกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน
บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัทมีคุณสมบัติตามขอ 5 (ก) คือมีผลการดําเนินงานไมนอยกวา 2 ปกอนยื่นคําขอและมี
กําไรสุทธิในปลาสุดและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมกอนยื่นคําขอ โดยมิไดใชคุณสมบัติตามขอ 5 (ข) คือมีผลการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 1 ปกอนยื่นคําขอและมีมูลคาหุนสามัญตามราคาตลาดทั้งสิ้นไมนอยกวา1,000 ลานบาท
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