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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบทั้งข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ และปัจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจาก
ข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทได้ และในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดาเนินงานของบริษัทได้
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ ในอนาคต เช่น คาว่า “เชื่อว่า ” “คาดการณ์ ว่า ” “คาดหมายว่า ”
“มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” หรือข้อความอื่นในทานองเดียวกัน เป็นคาหรือข้อความที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน และผลที่จะเกิ ดขึ้นอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
การเมือง นโยบายของรัฐ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สาหรับปัจจัยความเสี่ยงของบริษทั ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจและกำรดำเนินงำนของบริษัท
3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสาคัญ ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ตามขนาด
อุ ต สาหกรรม จึ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ที่ จ ะมี คู่ แ ข่ ง ทั้ ง รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ยอยู่ ใ นตลาดนี้ คู่ แ ข่ ง ดั ง กล่ า วมี ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต กาว
ภายในประเทศและจากต่างประเทศ จานวนคู่แข่งที่มีอยู่อาจนามาซึ่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสัดส่วนตลาดที่บริษัท
ครอบครองอยู่ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทถูกแย่งสัดส่วนตลาดในการผลิตและ
จัดจาหน่ายกาวให้กับคู่แข่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทต้องคานึงถึงความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจ กาวที่
ใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนการผลิตและจัดจาหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 80.00 ของรายได้จาก
การขาย และส่งออกต่างประเทศประมาณร้อยละ 20.00 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทางานในธุรกิจกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี ของบริษัท การที่บริษัทมี
พันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ภายในตลาดเอเชีย แอฟริกา
ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้ตลาดกาวจะมีคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยจานวนหนึ่งก็
ตาม แต่คู่แข่งที่มีศักยภาพเทียบเท่าบริษัทในประเทศยังมีจานวนน้อยราย ทาให้บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต
และจัดจาหน่ายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศ สาหรับการ
แข่งขันภายในประเทศ บริษัทมีความมั่นใจในการขยายฐานลูกค้าและกาลังการผลิตให้ตอบสนองการเติบโตของบริษัทควบคู่
ไปกับคุณภาพ ส่วนการจาหน่ายไปยังต่างประเทศบริษัทมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศให้มาก
ขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
เช่น ฮ่องกง กัวเตมาลา บังกลาเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิต รายแรกและรายเดียวที่สามารถผลิตกาว
Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ได้ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Polyurethane Reactive Hot Melt
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(HMPUR) เป็นกาวประเภทคงรูป (Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง อีกทั้งบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำตลำดโลก
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ Resin และ Polychloroprene เป็นวัตถุดิบ
ส าคั ญ ในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ดั งกล่ า วเป็ น ผลผลิ ต จากการกลั่ น น้ ามั น ดิ บ ส าหรั บ การผลิ ต ในปี 2558 คิ ด เป็ น ต้ น ทุ น กว่ า
ร้อยละ 60 – ร้อยละ 70 ของต้ นทุนวัตถุดิ บรวม ซึ่งราคาวัตถุดิ บดั งกล่าวจะผันแปรไปตามอุ ปสงค์และอุ ปทานของราคา
น้ามันดิบโลก ซึ่งมีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับปัจจุบันแม้ว่าราคาจะมีความผันผวน แต่อัตราเฉลี่ยตามการ
คาดการณ์ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุน และการดารงรักษาอัตรากาไรขั้นต้น
ของบริษัท
USD/Barrel

ที่มา: Nasdaq (2559)

น้ามันดิบเป็นสินค้าอุปโภคพื้นฐานที่มีความจาเป็นในการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากภาพรวมของราคาน้ามับดิบ
โลกเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ามันดิบมีการผันผวนในช่วงปี 2554-2557 ซึ่งมีราคาสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ที่ราคา
โดยประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จนถึงราคาที่
ต่าสุดในปี 2559 ที่ราคาโดยประมาณ 27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรากาไรขั้นต้น
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันดิบ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
บริษัทมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มราคาของวัตถุดิบหลักอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการการ
สั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถควบคุม
ระดับสัดส่วนของต้นทุนขายไม่ให้มีความผันผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษัท ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานจากปัญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบแต่อย่างใด
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3.1.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรและทีมวิจัย ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรวิจัยและพัฒนำกำวที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม
บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นและวิจัยกาว ซึ่ง
เป็นสาขาวิชาชีพที่มี จานวนแรงงานน้ อยและอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานได้ บริษั ทจึงตระหนักถึงแนวทางการจูงใจให้
นั กวิทยาศาสตร์ท างานกั บบริษั ท โดยให้ ความสาคั ญ ด้านสวั สดิ การที่ เหมาะสมและจู งใจให้ กั บพนั กงาน รวมไปถึ งการ
เจริญเติบโตของบริษัททาให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคง และเชื่อมั่น ในบริษัท เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานของ
บริษัทอยู่ในระดับต่า ส่วนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยนั้น บริษัทประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่า และ
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทาคลังความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นได้ไว้
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นาในระดับอาเซียนด้านผู้ผลิตและ
จาหน่ายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม ย่อมส่งผลให้บริษัทได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูง มา
ร่วมงานกับบริษัทในอนาคต
3.1.4 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรและควบคุมเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมขององค์กรต่ำงๆ
บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึง
เรื่องมลพิษ การป้องกันสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปล่อยมลพิษทางอากาศ การปล่อยน้าเสีย สุขภาพและความปลอดภัยใน
การทางาน การก่อให้เกิด การจัดการ การดูแล การเยียวยา การใช้ การจัดเก็บ การปล่อย และการเผชิญสสารและขยะที่เป็น
อันตราย ซึ่งข้อกาหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทได้ หากบริษัทไม่สามารถดาเนินการได้ตามกฎระเบียบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหากับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดการและควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎระเบียบของภาครัฐ
3.1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับอนุญำต ไม่สำมำรถต่ออำยุ หรือรักษำใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติใดๆ ที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
บริษั ท ด าเนิ น กิ จ การภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานรั ฐที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ยวกั บ ใบอนุ ญ าตต่ างๆ เช่ น กรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงกลาโหม เป็นต้น หน่วยราชการดังกล่าวมีอานาจกากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ตามเงื่อนไขของใบอนุ ญ าตและให้เป็ นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ใบอนุ ญ าตมี ซึ่งยุ ทธภั ณ ฑ์ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น บริษัทจึงต้องมีใบอนุญาตและได้รับการอนุมัติต่าง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการต่ออายุ/ขอใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ดาเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
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3.1.6 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจในประเทศต่ำงๆ ทีเ่ ป็นกลุ่มลูกค้ำของบริษทั
บริษัทจัดจาหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนาไปใช้ในหลากหลายอุ ตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเติบโตตาม
ภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมของแต่ ละประเทศ ดังนั้นหากสภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศต่ างๆ ที่เป็ นลู กค้าของบริษั ทเกิ ด ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่าหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะกระทบต่อความสามารถในการซื้อหรือความต้องการบริโภค ซึ่งอาจทาให้ส่งผล
กระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามการที่บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 27 ประเทศ ลูกค้ารวมกว่า 100
ราย จึงทาให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้
3.1.7 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเมือง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมำย ในประเทศต่ำงๆ ที่เป็นกลุ่ม
ลูกค้ำของบริษัท
บริษัทมีการตรวจสอบและมีการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
สหภาพยุโรป มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามการนาเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เช่น ห้ามนาสารเคมีจาพวก Solvent เนื่องจากเป็น
สารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษได้ จึงส่งผลต่อ ผลกระทบต่อการสั่งผลิตภัณฑ์กาวไปจาหน่าย และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัท ในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการแก้ ไขข้อจากัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ทดแทน Solvent ด้วย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม Hot Melt หรื อ Water Based นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งมี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย จนสามารถพั ฒ นาสู ต รกาวที่ ไม่ มี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดจาหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวได้
3.1.8 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันจำกสินค้ำทดแทน
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทผลิตและจัดจาหน่ายคือกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัสดุยึดติดผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์และคุณสมบัตเิ ดียวกันในตลาดมีอยูห่ ลายประเภท เช่น เทปกาว เทป
ผ้า สาหรับการติดกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือ ซิลิโคนที่สามารถประยุกต์ใช้ทดแทนกาวในการเชื่อมกระจก เป็นต้น ทาให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย หากผู้บริโภคเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์อื่นแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาจจะส่งผลต่อผล
การดาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิต
อาจต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่น นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกวิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการยึดติด วัสดุ
ต่างๆ เนื่องด้วยวัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและการใช้งานแตกต่างกัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน
หลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงได้รับความนิยมและหาสินค้าทดแทนได้ยาก
3.1.9 ควำมคุ้ มครองตำมกรมธรรม์ ป ระกั นภั ยของบริษั ท อำจไม่ ครอบคลุม ควำมเสียหำยที่ เกิด ขึ้น จำก
อันตรำยจำกกำรดำเนินงำนและภัยธรรมชำติ และควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกาวอุตสาหกรรม ซึ่งสารประกอบเป็นวัตถุไวไฟจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายจาก
การดาเนินงาน บริษัทดาเนินการจัดทาประกันภัยประเภทต่างๆ อันได้แก่ ประกันอัคคีภัยความเสี่ยงทรัพย์สินของตัวอาคาร
ของบริษั ท ประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท ประกันความเสียหายต่อ Boiler and Pressure Vessel ประกัน
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่ งเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้
สถานที่ประกอบการ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกั นของสูญ
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หายระหว่างการขนส่งและหากลูกค้าไม่ชาระเงินปลายทาง ประกันความสูญเสียของเงิน และประกันความรับผิดสาหรับ
กรรมการและเจ้าหน้าที่
บริษัทดาเนินการจัดทาประกันภัยประเภทต่างๆ ทุกประเภทที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญ แล้ว ยกเว้นเพียงการ
ประกันภัยประเภทที่ไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับทาการประกันภัยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าบริษัทได้ทาประกันภัยประเภทที่
สอดคล้องกับการประกันภัยของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมและมีจานวนเงินครอบคลุมความเสียหายในจานวนที่บริษัทเชื่อว่า
เหมาะสมทางธุรกิจ
3.2

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
3.2.1 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของต้นทุนการ
ผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ บางส่ วนน าเข้ าจากต่ า งประเทศ ที่ ใช้ในการผลิ ต กาว จากต่ า งประเทศ และส่ งออกสิ น ค้ า ไปจาหน่ า ยยั ง
ต่างประเทศ กว่า 27 ประเทศ ทาให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการ
ต้องชาระค่าวัตถุดิบเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร เงินเยน เป็นต้น ในปี 2556 – ปี 2558 และ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมี ยอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.08 ร้อยละ 26.55 ร้อยละ
20.77 และร้อยละ 38.32 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท ตามลาดับ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทาให้ค่าเงิน
บาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินตราต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร ซึ่งเป็น
เงินต่างประเทศสกุลหลักที่เป็นรายรับของบริษัทและใช้ชาระค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้จาหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัท ก็อาจส่งผล
กระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ จากข้อมูลปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทมีกาไร
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2556 กาไรเป็นจานวน 0.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นกาไรสัดส่วนร้อยละ 0.09 ของรายได้
รวม ในปี 2557 กาไรเป็นจานวน 1.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นกาไรสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของรายได้รวม ในปี 2558 กาไรเป็น
จานวน 0.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นกาไรสัด ส่วนร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 กาไรเป็นจานวน
0.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นกาไรสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของรายได้รวม
กราฟแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาท ในปี 2553 – ปี 2558 และงวด 6 เดือน
แรกของปี 2559
หน่วย: บาท ต่อ 1 เงินตรา
ต่างประเทศ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทาสัญ ญาซื้อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจานวนจากการซื้อสินค้าทุกสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ในการนาเข้าสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้เงินตราต่างประเทศสกุล
หลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน หรือเงินตราต่างประเทศที่มีความผันผวนมาก บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับ
ธนาคาร วงเงินมูลค่า 4,660,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินคิดเป็น 0.28 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นจานวนเงินประมาณ 9.85 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีบัญ ชีเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้
สามารถหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อ ย่างเหมาะสมรวมถึงให้ความสาคัญ
และติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบัน
การเงิน ดังนี้
จำนวนเงินที่ใช้สัญญำซื้อขำย
จำนวนเงินบำทคงที่ มูลค่ำยุติธรรม
เงินตรำต่ำงประเทศ
ระยะเวลำครบกำหนด
(หน่วย:ล้ำนบำท) (หน่วย:ล้ำนบำท)
(หน่วย : ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ)
0.24
8.60
8.47
กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2559
0.04
1.25
1.25
ธันวาคม 2559
3.2.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงแหล่งเงินทุนระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ปัจจุบัน บริษัทมีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุน ระยะสั้นในการดาเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจานวน 93.20 ล้าน
บาท สาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ เพื่อการซื้อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่บริษัท
ได้รับมิได้มีข้อกาหนดเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนทางการเงินใดๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.78 เท่า และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดาเนินธุ รกิจของบริษัทพึ่งพิง
แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญ่ ที่จาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างจัดหาวงเงิน
สินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทในอนาคต และอยู่ระหว่างการ
นาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดมทุนจาก
ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ได้แล้ว ก็จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัท
จะนาเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรกเป็นเงินทุนหมุนเวียนทดแทนการใช้หนี้สินระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ก็จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดต่าลง และทาให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้ลดน้อยลงได้
3.2.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวเนื่องกับเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความผันผวนของต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยในปี 2556 – ปี 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) กับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้น 9.07 ล้านบาท 8.33 ล้านบาท 7.83 ล้านบาท และ
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2.57 ล้านบาทตามลาดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีภาระเงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบั น
การเงินจานวน 93.20 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปัจจุบัน
กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum
Loan Rate : MLR) และอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate :
MOR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยที่บริษัทได้รับคือ ร้อยละ 3.77 ดังนั้น หาก
เกิดภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพิ่ มสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้บ ริษั ทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังมีความผันผวนน้อย จึงทาให้ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อยู่ในระดับค่อนข้างต่า โดยผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลไทย(อายุ 10 ปี) อยู่ที่ร้อยละ 2.02 (ที่มา : สมาคมตราสารหนี้ไทย
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2559) ดังนั้น ความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสาหรับบริษัทจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
3.2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงสินทรัพย์ส่วนตัวของกรรมกำรเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินของ
บริษัท
บริษัทมีการพึ่งพิงการค้าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินภายในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท คือ คุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และ คุณเอก สุวัฒนพิมพ์ (ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 32.32 และร้อยละ 25.89 ณ วันที่ 25
สิงหาคม 2559 ตามลาดับ) เป็นผู้ค้าประกันวงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเต็มจานวนโดยมีวงเงินค้าประกันรวม 514.82 ล้านบาท
ในนามส่วนตัว รวมถึงใช้โฉนดที่ดินส่วนบุคคลของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินจานวน 18 แปลง
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 350.30 ล้านบาท โดยมีภาระหนี้คงค้างจานวน 93.20 ล้านบาท
และ วงเงิน Forward Contract 4.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3.3

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กำรจัดกำร
3.3.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผู้ถือหุน้ ใหญ่มีอทิ ธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน

บริษัทมีกลุ่มครอบครัว “สุวัฒนพิมพ์” เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.00 ของทุน
ชาระแล้ว (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.14 ของทุนชาระแล้ว (ภายหลัง
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) จากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว จะทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกลุ่มครอบครัว
สุวัฒนพิมพ์ มีอานาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่วา่ จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ที่กาหนด ต้องให้ได้รับเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่จะมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึง
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ บริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นความ
เสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน
บริษัทมีคณะกรรมการจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่
ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้ งคณะ จึ งถื อเป็ น การถ่ ว งดุ ลของกรรมการที่ เป็ น ผู้ บ ริห ารอย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษั ท ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่รู้จัก
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และมีประสบการณ์ในการทางานเป็นเวลานาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของ
ระบบควบคุมภายในและเป็นการถ่วงดุลอานาจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสาเร็จ
จากัด เข้าทาหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้ ง คณะกรรมการบริษั ทยั งค านึ งถึงความสาคั ญ ของนโยบายเกี่ยวกั บการกากั บดู แลกิจการที่ ดี (Good Corporate
Governance) หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีก
ทั้งบริษัทยังมีการกาหนดของเขตอานาจหน้าที่และกาหนดตารางอานาจอนุมัติรายการสาหรับแต่ละขอบเขตหรือวงเงินที่
เหมาะสม ดังนั้น ด้วยโครงสร้างที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.3.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงบุคลำกรหลักในกำรบริหำรงำน
การดาเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารหลัก ซึ่งรวมถึงนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.89 ของทุนจดทะเบียนบริษัทและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ความสาเร็จของบริษัท
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถและการตัดสินใจของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ดังนั้น หากผู้บริหารหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นาย
เอก สุวัฒนพิมพ์ ไม่สามารถบริหารงานให้กับบริษัทต่อไปได้ ธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทยังต้องแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นและมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่
บริษัทดาเนินธุรกิจอยู่ และต้องรักษาผู้บริหารที่มีประสบการณ์ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และบริษัทได้
พึ่งพาความเชี่ยวชาญของบุคคลดังกล่าวในการรวมธุรกิจใหม่ ๆ หากบริษัทไม่สามารถรักษาบุคลากรดังกล่าวได้ บริษัทอาจไม่
สามารถหาบุคลากรมาทดแทนและหล่อหลอมบุคลากรดังกล่าวได้ ซึ่งอาจบั่นทอนความสามารถของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญใน
การพัฒ นาและด าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ การที่บริษั ทไม่สามารถว่าจ้างและรักษาจานวนผู้บริหารที่ เพี ยงพอและ
บุคลากรที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด การขายและการปฏิบัติการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
บริษั ท มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการบริห าร (Executive Committee) คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ อาทิ เช่ น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น และผู้บริหารในสายงานหลักในการดาเนินธุรกิจ ที่กลั่นกรองการบริหารงานและลด
ความเสี่ยงด้านการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) ในระดับผู้บริหารทุก
ตาแหน่ง เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจไม่หยุดชะงัก
3.4

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
3.4.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้ น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) บริษัทได้ยื่นคาขอให้รับหุ้น
สามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้นท์ จากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องต้นแล้ว เห็นว่าหุ้นของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้น
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้วหากทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทยังคงมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดรอง หากหุ้นสามัญของบริษัทไม่ได้รับ
อนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือหากบริษัทไม่สามารถกระจายหุ้นต่อประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ ซึ่งจะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
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