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1. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมทังข้
้ อมูลรายละเอียด
อื่นในเอกสารฉบับนี ้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี ้แล้ ว อาจมีความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนอื่นที่กรรมการมิได้ กล่าวถึง หรื อเป็ นความเสี่ยงที่กรรมการไม่อาจคาดหมายได้ ในอนาคต ซึง่ ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริ ษัทฯ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนควรพิจารณา
ความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย โดยปั จจัยความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ ้นได้ กบั บริษัทฯ สามารถจาแนกได้ 3 ประเภทดังนี ้
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแต่ งตัง้ เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ แต่ ง ตัง้ เป็ นตัว แทนจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นจ านวนมาก
ทังประเภทที
้
่เป็ นตัวแทนในการจัดจาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเป็ นตัวแทนใน
การจัดจาหน่ายหลัก (Main Distributor) โดยทัว่ ไปอายุของสัญญาจะมีระยะเวลาหนึ่งปี และจะมีการต่อสัญญาต่อ ไป
ถ้ าบริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกับผู้แทนจาหน่ายได้ ดังนันถ้
้ ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรื อหยุดต่อสัญญาจาก
ตัวแทนจาหน่ายซึง่ อาจมีสาเหตุจากการที่บริษัทฯหรื อบริษัทย่อยไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา
โดยในปี 2552 บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน จากัด ได้ รับการแต่งตังจาก
้
Aruba Networks ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้ เป็ นผู้แทนจาหน่าย ระบบ Wireless Network ที่มีระบบ Security ในระดับสูง ยี่ห้อ Aruba

1.1.2. ความเสี่ยงด้ านรายได้ จากการประมูลงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ส่วนหนึ่งมาจากช่องทางการประมูลงาน ซึ่งรายได้ จากการประมูลงาน
ส่วนใหญ่จะมาจากทางภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจที่มีฐานลูกค้ าหลักจากภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ
ภาคการศึกษา ได้ แก่ สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายธุรกิจโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร สาย
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในปี 2552 บริ ษัทฯมีรายได้ จากสายงานประเภทโครงการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71.87 ของ
รายได้ ร วมทัง้ หมด และคิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อยละ 71.45 ในปี 2551 ดัง นัน้ รายได้ ส่ ว นนี ข้ องทางบริ ษั ท ฯจึ ง ขึ น้ กับ
ความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ซึ่งมีความไม่แน่นอนขึ ้นกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ งบประมาณ
ของหน่วยงานนันๆ
้ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็ นสาคัญ ในปี 2552 สถานการทางด้ านเศรษฐกิจไม่ดี
งบประมาณด้ านการพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชนมีแน้ วโน้ มถูกปรับลด ส่วนงานพัฒนาเทศโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนภาครัฐบริ ษัทคาดการณ์ว่าจากแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล งบประมาณต่างๆ ที่ได้ วางไว้ คาดว่าจะมี
การเร่งจัดซื ้อจัดจ้ าง ผู้บริ หารทุกท่านมีความมุ่งมัน่ ต้ องทางานอย่างหนักเพื่อหาทางแก้ ปัญหา และนาพาบริ ษัทให้ ผ่าน
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พ้ นภาวะวิกฤติ บริ ษัทยังมีความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทฯมีประสบการณ์และชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ ามากกว่า 20 ปี ทา
ให้ ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และได้ เป็ นผู้ชนะการประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในหลายสายธุรกิจเอง
มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนลูกค้ าภาคเอกชนขนาดใหญ่เพิ่มเติมด้ วย
นอกจากนี ้ บริษัทฯยังมีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจด้ านอื่นที่ไม่ต้องทาการประมูลโครงการ ได้ แก่
ธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีพิเศษ และสายธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ ซึง่ มีสดั ส่วนต่อรายได้ รวมในปี 2552 ร้ อยละ
28.13 และ ในปี 2551 ร้ อยละ 28.55
1.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
ธุรกิจทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยจะมีการแข่งขันกันในด้ านของราคา
เพื่อแย่งชิงหรื อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ซึง่ อาจเป็ นผลให้ อตั ราการทากาไรของบริ ษัทฯมีแนวโน้ มลดลงในอนาคต ดังนัน้
ทางบริ ษัทฯจึงได้ พยายามสร้ างความแตกต่างในด้ านสินค้ า โดยในสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการประมูลงานโครงการ
เช่น สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม่ ธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน สายธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุม่ ธุรกิจระบบเครื อข่ายสารสนเทศ และสายธุรกิจ โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศดระดับองค์กร สายธุรกิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ต่างได้ เน้ นพัฒนาให้ มีการสร้ างทีมงาน และพันธมิตรในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ตรงกับความต้ องการของ
ลูกค้ าเพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ตัวสินค้ าและบริ การ รวมถึงการเพิ่มเป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายสินค้ าไอทีที่มีความ
แตกต่าง และต้ องใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางด้ านการแข่งขัน
1.1.4. ความเสี่ยงจากการส่ งมอบสินค้ าให้ ลูกค้ าไม่ ทันตามที่กาหนด
สาหรับงานด้ านโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริ ษัท ฯไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ กับ
ลูกค้ าทันตามที่กาหนดในสัญญา บริ ษัท ฯต้ องถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกค้ า ทาให้ โครงการมีต้นทุนสูงขึน้
บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงทางด้ านการปฏิบตั ิงานตามสัญญารวมถึงเงื่อนเวลาในการส่งมอบงานต่อหน่วยงานเหล่านัน้
ในปี 2552 บริ ษัทฯมีการส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าไม่ทนั ตามที่กาหนด ซึ่งอาจมีภาระค่าปรับเกิดขึ ้น
ประมาณ 10.66 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.43 ของยอดรายได้ จากประเภทโครงการ ซึง่ เป็ นงานโครงการต่อเนื่องจากปี
2549-2552 โดยมีสาเหตุหลักคือ ผู้รับเหมาช่วงหรื อผู้แทนจาหน่ายสินค้ าบางรายไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาหรื อตามใบเสนอราคาได้ โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กบางโครงการซึง่ มีมลู ค่ารับเหมาช่วงมูลค่าน้ อย ผู้รับเหมา
ช่วงจึงไม่สามารถรั บความเสี่ยงบางประการได้ บริ ษัท ฯจึงต้ องรั บภาระความเสี่ยงดังกล่าวในกรณี ที่ผ้ ูรับเหมาช่วง
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ซึ่งบริ ษัท ฯจะขึน้ บัญชีดาผู้รับเหมาช่วงนัน้ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต
สาเหตุอีกประการหนึ่งเกิดจากลูกค้ าขอเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน ทาให้ ระยะเวลาการดาเนินงานเกินกว่าสัญญา
อย่างไรก็ตามสาหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีมลู ค่าโครงการสูงบริ ษัทฯมีนโยบายในการทาข้ อตกลงและสัญญาในการไล่
เบีย้ ผู้รับเหมาช่วงโดยการปรับหากมี ความล่าช้ า ส่วนงานที่ลูกค้ าขอเพิ่มรายละเอียดของงาน บริ ษัทฯอยู่ระหว่าง
ดาเนินการขอลดค่าปรับ ซึ่งบริ ษัทฯคาดว่าจะได้ รับการอนุมตั ิ ในระยะยาว บริ ษัทฯได้ จัดตังหน่
้ วยงานประเมินความ
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เสี่ยงก่อนจะรับงานโครงการ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงจะประกอบด้ วยคณะกรรมการที่มาจากหลายหน่วยงานใน
บริ ษัทฯ เพื่อประเมินเงื่อนไขในสัญญา และประเมินความรู้ ความสามารถของบริ ษัทฯ ว่าสามารถทางานเสร็ จทันเวลา
รวมถึงการประเมินผู้รับเหมางานช่วงต่อจากบริ ษัทฯว่าเป็ นผู้มีความรู้ ความชานาญ และสามารถทางานได้ เสร็ จตาม
เวลา
1.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
1.2.1 ความเสี่ยงด้ านความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาให้ สินค้ าล้ าสมัยง่ าย
ในปั จจุบันเทคโนโลยีทางด้ านไอทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ อาจมี ผลกระทบต่อสินค้ า
คงเหลือของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่จาหน่ายไม่ได้ และส่งผลให้ บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนจากสินค้ าเหล่านี ้
อย่างไรก็ดีบริษัทฯไม่มีนโยบายในการจัดซื ้อสินค้ ามาเก็บไว้ เพื่อจาหน่าย แต่จะจัดซื ้อสินค้ าดังกล่าวเมื่อได้ ทาสัญญากับ
ลูกค้ าเป็ นรายโครงการ โดยบริ ษัทฯจะสัง่ ซื ้อเมื่อได้ รับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าแล้ วเท่านัน้ ทาให้ บริ ษัทฯมีระยะเวลาการเก็บ
สินค้ าต่าจึงสามารถลดความเสี่ยงจากการที่สินค้ าล้ าสมัยได้ นอกจากนี ้บริ ษัท ฯยังมีการทดสอบการใช้ งานก่อนส่งมอบ
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทุกครัง้
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยร้ อยละ 100 สาหรับสินค้ าที่เคลื่อนไหวช้ า
และมีอายุมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป โดย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มียอดการตังส
้ ารองสะสม
รวมทังสิ
้ ้น 12.09 ล้ านบาท มีการตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยในงวด 2.13 ล้ านบาท และ โอนกลับค่าเผื่อสินค้ าล้ าสมัย 2.00
ล้ านบาท ทังนี
้ ้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีการจาหน่ายสินค้ าที่ตงค่
ั ้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยไว้ แล้ วได้
1.2.2 ความเสี่ยงด้ านลูกหนี ้
ปั จจุบันกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นหน่ว ยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทภาคเอกชน ซึง่ เป็ นการซื ้อขายโดยการให้ เครดิตในการชาระเงิน ซึ่ง
ในปี 2552 สัดส่วนยอดขายของกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกค้ าเอกชน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 72 และ 28 ของรายได้ จากการขายทังหมดตามล
้
าดับ ซึง่ ในกรณีที่ลกู หนี ้การค้ าของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สูญ
หรื อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยในการจัดหา
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีฐานลูกค้ าหลัก เป็ นหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจซึง่ มีฐานะการเงินที่มีความมัน่ คงสูง ประกอบกับบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย มีนโยบายการให้ สินเชื่อ
ที่รัดกุมแก่กลุ่มลูกค้ าบริ ษัทเอกชนซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ าองค์ กรขนาดใหญ่ จึงทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัท ฯมีหนี ส้ ูญน้ อยมาก
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ มีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มจานวนจากลูกหนี ้ภาคเอกชนที่คาดว่าจะเก็บเงิน
ไม่ได้ เต็มจานวน โดยมียอดตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังสิ
้ ้น 33.68 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ส่วนในปี 2551
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญทังสิ
้ ้น 33.63 ล้ านบาท และมีรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากสามารถเก็บเงินได้ จานวน 1.31 ล้ านบาท รายละเอียด โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2552 ข้ อ 10
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1.2.3 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
จากการที่ โ ครงสร้ างรายได้ ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯและบริ ษั ทย่อยเป็ นเงิ นบาท เนื่ องจากเป็ นการขาย
ภายในประเทศทังจ
้ านวน ในขณะที่โครงสร้ างต้ นทุนบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศในปี
2552 อัตราร้ อยละ 16.86 ของยอดซื ้อรวมทังหมด
้
และมีการสัง่ ซื ้อในประเทศ อัตราร้ อยละ 83.90 ของยอดซื ้อรวม
ทังหมด
้
บริ ษัทฯไม่ได้ มีการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
เชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ จะสัง่ ในปริ มาณเท่ากับคาสัง่ ซื ้อ
ของลูกค้ า ทาให้ หนี ้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศมีมลู ค่าไม่สงู และมีระยะเวลาจ่ายชาระสัน้
1.2.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ในช่วง 2 ปี หลัง ประกอบกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มี
สัดส่วนมาจากรายได้ จากโครงการของภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ การเก็บเงินที่ล่าช้ าอันเนื่องมาจากขัน้ ตอนของราชการ
รวมทังการที
้
่บริ ษัทฯต้ องมีเงินฝากเพื่อค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ที่ใช้ ในการออกหลักประกันในการประมูลงาน
และจัดทาสัญญา ทาให้ บริ ษัทฯขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนและมีความเสี่ยงทางด้ านสภาพคล่องอันเนื่องมาจากวงจร
กระแสเงินสดของธุรกิจ ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลดลงเล็กน้ อย เป็ น 0.85
เท่า จาก 0.87 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
เป็ น 0.99 เท่า จาก 0.97 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษัท มีรายได้ สว่ นใหญ่จาก
โครงการภาครัฐนี ้ บริ ษัทฯจึงสามารถนาโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญากับภาครัฐแล้ ว มาทาสินเชื่อกับทางธนาคาร
เพื่อดาเนินงานโครงการได้
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1.3.1 ความเสี่ยงเนื่องจากการปรั บราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ
การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในกรณีที่บริ ษัทฯมีการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ออกใหม่ที่ให้ สิทธิ ในการแปลงสภาพหรื อซื ้อหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรื อต่อประชาชนและ/หรื อ
บุคคลในวงจากัด (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ) ซึง่ วิธีการปรับสิทธิดงั กล่าวไม่อาจชดเชยสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ครบถ้ วน เนื่องจากสูตรการปรับสิทธิคานึงถึงราคาหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ ณ วันปรับสิทธิเท่านัน้
มิได้ คานึงถึงมูลค่าตามเวลา (Time Value) ของหลักทรัพย์แปลงสภาพแต่อย่างใด ดังนันภายหลั
้
งการปรับสิทธิผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้อาจได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม หากบริ ษัท ฯมีการเสนอขาย
หลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ดงั กล่าวในอนาคต
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1.3.2 ความเสี่ยงจากการที่ต้องใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีความเสี่ยงที่ จะต้ องใช้ สิทธิตามเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครัง้ นี ้ คือ ในกรณีที่ภายหลังระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หากปรากฏว่าราคาหุ้น
สามัญเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริ ษัทฯที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 30 วันทาการ มีราคาสูง
กว่าอัตราร้ อยละ 400 ของราคาการใช้ สิทธิ (หรื อสูงกว่าราคา 40 บาท) บริ ษัท ฯจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ อง
ใช้ สิทธิภายในกาหนดเวลาตามที่ได้ ระบุใ นหนังสือแจ้ งของทางบริ ษัท ฯ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ใช้ สิทธิภายใน
กาหนดระยะเวลาตามที่ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือแจ้ ง ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสิ ้นสุดลง
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