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1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงอยางรอบคอบ รวมทั้งขอมูลรายละเอียด
อื่นในเอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตามนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี้แลว อาจมีความเสี่ยงและความไม
แนนอนอื่นที่กรรมการมิไดกลาวถึง หรือเปนความเสี่ยงที่กรรมการไมอาจคาดหมายไดในอนาคต ซึ่งความเสี่ยงดังกลาว
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนั้นผูลงทุนควรพิจารณา
ความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ดวย โดยปจจัยความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ้นไดกับบริษัทฯ สามารถจําแนกได 3 ประเภทดังนี้
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจัดจําหนายสินคา
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยได รั บ แต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป น จํ า นวนมาก
ทั้งประเภทที่เปนตัวแทนในการจัดจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเปนตัวแทนใน
การจัดจําหนายหลัก (Main Distributor) โดยทั่วไปอายุของสัญญาจะมีระยะเวลาหนึ่งปและจะมีการตอสัญญาตอไป
ถาบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามขอตกลงกับผูแทนจําหนายได ดังนั้นถามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหยุดตอสัญญาจาก
ตัวแทนจําหนายซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯหรือบริษัทยอยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
โดยในป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย ไมตอสัญญากับ Microsoft เพราะ Microsoft ไดเพิ่มตัวแทน
จําหนายในประเทศไทย ทําใหกําไรที่ไดต่ํา บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมตอสัญญา แตธุรกิจทําซ้ําโปรแกรม Microsoft
บริษัทฯยังคงดําเนินงานอยู อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจาก Commscope ประเทศสิงคโปร ใหบริษัทยอย
เปนผูแทนจําหนาย สายนําสัญญา เปนสายนําสัญญาณคุณภาพสูงระดับ Hi end ยี่หอ Systimax
ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดยุบสายผลิตภัณฑประเภทสินคาไอทีทั่วไป ทําใหบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดยกเลิกสัญญาตัวแทนจําหนายสินคาประเภทไอทีทั่วไป เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีกําไรต่ํา และตองใชเงินทุน
สูง บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนนโยบายในการจําหนายสินคาประเภทไอที โดยเนนขายเฉพาะสินคาที่ตองใช
เทคโนโลยีในการใชงาน ซึ่งใหกําไรที่สูงกวาสินคาไอทีทั่วไป ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาการแตงตั้งตัวแทน
จําหนายสินคาทั้งสิ้นจํานวน 4 สัญญา และในอนาคตบริษัทฯและบริษัทยอยยังมีโอกาส และมีโครงการที่จะเปนตัวแทน
จําหนายสินคาประเภทที่ตองใชเทคโนโลยี และการดูแลจากผูเชียวชาญเพิ่มเติมอีก
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1.1.2. ความเสี่ยงดานรายไดจากการประมูลงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดสวนหนึ่งมาจากชองทางการประมูลงาน ซึ่งรายไดจากการประมูลงาน
สวนใหญจะมาจากทางภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจที่มีฐานลูกคาหลักจากภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคการศึกษา ไดแก สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร สายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ สายธุรกิจ
ภูมิสารสนเทศ สายธุรกิจพัฒนาซอฟตแวร ในป 2550 บริษัทฯมีรายไดจากสายงานประเภทโครงการคิดเปนสัดสวน
รอยละ 77 ของรายไดรวมทั้งหมด และคิดเปนสัดสวนรอยละ 73 ในป 2549 ดังนั้นรายไดสวนนี้ของทางบริษัทฯจึงขึ้นกับ
ความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ซึ่งมีความไมแนนอนขึ้นกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ งบประมาณ
ของหนวยงานนั้นๆ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯมีประสบการณ
และชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากลูกคามากกวา 20 ป ทําใหที่ผานมาบริษัทฯไดรับการตอบรับเปนอยางดี และไดเปนผูชนะ
การประมูลอยางตอเนื่อง รวมถึงในหลายสายธุรกิจเอง มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนลูกคาภาคเอกชนขนาดใหญเพิ่มเติม
ดวย
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจดานอื่นที่ไมตองทําการประมูลโครงการ ไดแก
ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาไอทีพิเศษ และสายธุรกิจการผลิตซ้ําซอฟตแวร ซึ่งมีสัดสวนตอรายไดรวมในป 2550 รอยละ
23 และ ในป 2549 รอยละ 31
1.1.3. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
ธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแขงขันคอนขางสูง โดยจะมีการแขงขันกันในดานของราคา
เพื่อแยงชิงหรือรักษาสวนแบงการตลาด ซึ่งอาจเปนผลใหอัตราการทํากําไรของบริษัทฯมีแนวโนมลดลงในอนาคต ดังนั้น
ทางบริษัทฯจึงไดพยายามสรางความแตกตางในดานสินคา โดยในสายงานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมูลงานโครงการ
เชน สายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร สายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ และสายธุรกิจดานภูมิ
สารสนเทศ สายธุ ร กิ จ การพั ฒ นาซอฟต แ วร ต า งได เ น น พั ฒ นาให มี ก ารสร า งที ม งาน และพั น ธมิ ต รในการพั ฒ นา
ซอฟตแวรใหตรงกับความตองการของลูกคาเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการ รวมถึงการเพิ่มเปน
ตัวแทนจัดจําหนายสินคาไอทีที่มีความแตกตาง และตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขัน
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1.1.4. ความเสี่ยงจากการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามทีก่ ําหนด
สําหรับงานดานโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริษัทฯไมสามารถสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคาทันตามที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯตองถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกคา ทําใหโครงการมีตนทุนสูงขึ้น
บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงเงื่อนเวลาในการสงมอบงานตอหนวยงานเหลานั้น
จากขอมูลป 2550 บริษัทฯมีการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามที่กําหนด ซึ่งอาจมีภาระคาปรับ
เกิดขึ้นประมาณ 22.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.71 ของยอดรายไดจากประเภทโครงการ โดยมีสาเหตุหลักคือ
ผูรับเหมาชวงหรือผูแทนจําหนายสินคาบางรายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือตามใบเสนอราคาได
โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กบางโครงการซึ่งมีมูลคารับเหมาชวงมูลคานอย ผูรับเหมาชวงจึงไมสามารถรับความเสี่ยง
บางประการได บริษัทฯจึงตองรับภาระความเสี่ยงดังกลาวในกรณีที่ผูรับเหมาชวงดังกลาวไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ได ซึ่งบริษัทฯจะขึ้นบัญชีดําผูรับเหมาชวงนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากลูกคาขอ
เพิ่มเติมรายละเอียดของงาน ทําใหระยะเวลาการดําเนินงานเกินกวาสัญญา อยางไรก็ตามสําหรับโครงการขนาดใหญที่
มีมูลคาโครงการสูงบริษัทฯมีนโยบายในการทําขอตกลงและสัญญาในการไลเบี้ยผูรับเหมาชวงโดยการปรับหากมี
ความลาชา สวนงานที่ลูกคาขอเพิ่มรายละเอียดของงาน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการขอลดคาปรับ ซึ่งบริษัทฯคาดวา
จะไดรับการอนุมัติ ในระยะยาว บริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานประเมินความเสี่ยงกอนจะรับงานโครงการ หนวยงานประเมิน
ความเสี่ยงจะประกอบดวยคณะกรรมการที่มาจากหลายหนวยงานในบริษัทฯ เพื่อประเมินเงื่อนไขในสัญญา และ
ประเมินความรู ความสามารถของบริษัทฯ วาสามารถทํางานเสร็จทันเวลา รวมถึงการประเมินผูรับเหมางานชวงตอจาก
บริษัทฯวาเปนผูมีความรูความชํานาญ และสามารถทํางานไดเสร็จตามเวลา
1.2 ความเสี่ยงดานการเงิน
1.2.1 ความเสี่ยงดานความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหสินคาลาสมัยงาย
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานไอทีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหอาจมีผลกระทบตอสินคา
คงเหลือของบริษัทฯและบริษัทยอยที่จําหนายไมได และสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากสินคาเหลานี้
อยางไรก็ดีบริษัทฯไมมีนโยบายในการจัดซื้อสินคามาเก็บไวเพื่อจําหนาย แตจะจัดซื้อสินคาดังกลาวเมื่อไดทําสัญญากับ
ลูกคาเปนโครงการไป โดยบริษัทฯจะสั่งซื้อเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลวเทานั้น ทําใหบริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บ
สินคาต่ําจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการที่สินคาลาสมัยได นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการนําสินคาคงเหลือเหลานั้นมา
ทดสอบใชงานกอนสงมอบสินคาใหกับลูกคาทุกครั้ง
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ในเดือนกันยายน 2550 บริษัทฯไดยกเลิกสายธุรกิจการจัดจําหนายสินคาประเภทไอทีทั่วไป ทําให
ความเสี่ยงดานสินคาลาสมัยลดนอยลง และสายธุรกิจการจัดจําหนายสินคาไอทีประเภทพิเศษ บริษัทฯไดมีการวางแผน
การสั่งซื้อเพื่อใหมีการเก็บสินคานอยที่สุด โดยในป 2550 กลุมบริษัทฯมีนโยบายการตั้งสํารองสินคาลาสมัยรอยละ 100
สําหรับสินคาคงคลังที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป โดยมียอดการตั้งสํารองทั้งสิ้น 5.99 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
1.2.2 ความเสี่ยงดานลูกหนี้
ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทฯและบริษัทยอย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาที่เปนหนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทภาคเอกชน ซึ่งเปนการซื้อขายโดยการใหเครดิตในการชําระเงิน ซึ่ง
ในป 2550 สัดสวนยอดขายของกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชน คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 70 และ 30 ของรายไดจากการขายทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งในกรณีที่ลูกหนี้การคาของบริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ
หรือหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯและบริษัทยอยในการจัดหา
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอย มีฐานลูกคาหลักเปนหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะการเงินที่มีความมั่นคงสูง ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายการใหสินเชื่อ
ที่รัดกุมแกกลุมลูกคาบริษัทเอกชนซึ่งเปนกลุมลูกคาองคกรขนาดใหญ จึงทําใหที่ผานมาบริษัทฯมีหนี้สูญนอยมาก
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนจากลูกหนี้ภาคเอกชนที่คาดวาจะเก็บเงิน
ไมไดเต็มจํานวน โดยมียอดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 5.64 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สวนในป 2549
บริษัทฯและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 6.55 ลานบาท
1.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากการที่โครงสร างรายไดทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนเงินบาท เนื่อ งจากเปน การขาย
ภายในประเทศทั้งจํานวน ในขณะที่โครงสรางตนทุนบริษัทฯและบริษัทยอยมีการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ ในป
2550 บริษัทฯไมไดมีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อวาไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศจํานวน 1.44 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 0.05 ลานยูโร
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1.2.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯมีงานดานโครงการมากขึ้น โดยมากเปนโครงการของภาครัฐ ซึ่งจะสามารถ
รับรูรายไดในชวงครึ่งหลังของป การเก็บเงินที่ลาชาอันเนื่องมาจากขั้นตอนของราชการ รวมทั้งการที่บริษัทฯตองมีเงิน
ฝากเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ที่ใชในการออกหลักประกันในการประมูลงานและจัดทําสัญญาทําใหบริษัทฯ
ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความเสี่ยงทางดานสภาพคลองอันเนื่องมาจากวงจรธุรกิจ ทําใหอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเวียนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 0.91 เทา จาก 0.75 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริษั ท ฯยั ง ไดมี การเพิ่ มทุ น จากการออกและเสนอขายหุน สามั ญ ใหแ กนั ก ลงทุ น โดย
อยา งไรก็ ต ามในป 2547
เฉพาะเจาะจงและใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ เพื่อเปนการแกปญหาทางดานสภาพคลองอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้โดยปกติบริษัทฯจะมีการขอวงเงินกู (Project Finance) โดยกําหนดวงเงินที่ชัดเจนสําหรับโครงการขนาดเล็ก
กับสถาบันการเงินเพื่อสามารถใชเงินกูไดทันที สวนโครงการขนาดกลางขนาดใหญ บริษัทฯ จะทําการเจรจากับสถาบัน
การเงินลวงหนาตั้งแตกอนเขาประกวดราคา ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนสภาพคลองตลอดโครงการ หากบริษัทฯ ไดรับ
การคัดเลือกจากหนวยงานราชการ ซึ่งทั้งนี้จะทําใหบริษัทฯมีแหลงเงินทุนสนับสนุนที่แนนอนและชัดเจน ที่ผานมาบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเปนอยางดี
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.3.1 ความเสี่ยงเนื่องจากการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่บริษัทฯมีการเสนอ
ขายหลักทรัพยออกใหมที่ใหสิทธิในการแปลงสภาพหรือซื้อหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือตอประชาชนและ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งวิธีการปรับสิทธิดังกลาวไมอาจชดเชยสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดครบถวน เนื่องจากสูตรการปรับสิทธิคํานึงถึงราคาหลักทรัพยแปลงสภาพที่ออกใหม ณ วันปรับสิทธิเทานั้น
มิไดคํานึงถึงมูลคาตามเวลา (Time Value) ของหลักทรัพยแปลงสภาพแตอยางใด ดังนั้นภายหลังการปรับสิทธิผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายในครั้งนี้อาจไดรับสิทธิและผลประโยชนดอยไปกวาเดิม หากบริษัทฯมีการเสนอขาย
หลักทรัพยแปลงสภาพที่ออกใหมดังกลาวในอนาคต
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1.3.2 ความเสี่ยงจากการที่ตองใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีความเสี่ยงที่จะตองใชสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ คือ ในกรณีที่ภายหลังระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หากปรากฏวาราคาหุน
สามัญเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทฯที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนระยะเวลาติดตอกัน 30 วันทําการ มีราคาสูง
กวาอัตรารอยละ 400 ของราคาการใชสิทธิ (หรือสูงกวาราคา 40 บาท) บริษัทฯจะมีหนังสือแจงใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบถึงเหตุการณดังกลาวภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตเกิดเหตุการณดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตอง
ใชสิทธิภายในกําหนดเวลาตามที่ไดระบุในหนังสือแจงของทางบริษัทฯ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิภายใน
กําหนดระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือแจง ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลง
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