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สวนที่ 2
บริษทัที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรฃั่น จ ํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ผูจัดจํ าหนายอุปกรณส่ือสารและโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน

ยานความถี่ 900 MHz ในระบบ Digital GSM Advance
และยานความถี่ 1800 MHz ในระบบ Digital GSM 1800

ท่ีตัง้สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 73 ซอยสุขมุวทิ 62 อาคารเอ็ม ล้ิงค ถนนสุขุมวิท
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.   40854500675
Homepage : http://www.mlink.com
โทรศัพท : 0-2741-5700
โทรสาร : 0-2741-6878

บริษัทมีวตัถปุระสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีไปใชมีดังน้ี
วตัถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ

   1.จดัตั้งศูนยบริการลูกคา
   2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

50 ลานบาท
244 ลานบาท

ไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของป 2545
ไตรมาสท่ี 2 และ  3 ของป 2545

1. ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูผลิตอุปกรณและโทรศัพทเคล่ือนท่ีนอยราย
ปจจุบันบริษัทเปนผูจัดจํ าหนาย (Distributor) ใหกับโทรศัพทเคล่ือนท่ี 4 ราย ไดแก Motorola, Alcatel

Trium (by Mitsubishi) และ Handspring (Visorphone) โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต (Brand Supplier)
รายดงักลาว ใหเปนผูจัดจํ าหนายในประเทศไทย จากการท่ีบริษัทมคีวามจํ าเปนตองพ่ึงพิงการนํ าเขาสินคาจากผูผลิต
เพียง 3-4 ราย ทํ าใหรายไดและผลการดํ าเนินงานของบริษัทอาจไดรับผลกระทบ หากผูผลิตรายดังกลาวประสบ
ปญหาในการผลิตหรือยกเลิกการแตงตั้งบริษัทเปนผูจัดจํ าหนาย อยางไรก็ตามนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทได
รับความไววางใจจากผูผลิตใหเปนผูจดัจ ําหนายมาตลอด ประกอบกับผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทเปนผูจัด
จ ําหนายน้ัน เปนบริษทัชั้นนํ าท่ีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมส่ือสารและโทรคมนาคม รวมท้ังมฐีานะทางการเงินท่ี
มัน่คงและคุณภาพสินคาเปนท่ียอมรับ  ฉะน้ันปญหาในเร่ืองของการผลิตจงึไมนาจะเกิดขึ้น

สํ าหรับในสวนของสัญญาการคาระหวางบริษัทกับผูผลิตน้ัน ตามลักษณะการคาปกติท่ัวๆไปของธุรกิจ
โทรศพัทเคล่ือนท่ีน้ัน สัญญาทางการคาระหวางผูผลิตและผูจัดจํ าหนายจะเปนสัญญาระยะส้ัน ประมาณ 2-3 ป และ
มกีารตอสัญญาออกไปเมื่ออายุของสัญญาหมดลง ดวยประสบการณและความสํ าเร็จในธุรกิจจํ าหนายโทรศัพท
เคล่ือนท่ีผานชองทางการจํ าหนายท่ีครอบคลุม ซึ่งมีสวนสํ าคัญในการเกื้อหนุนยอดการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
บริษทัผูผลิต จงึทํ าใหบริษัทไดรับความไววางใจจากผูผลิตใหเปนผูจัดจํ าหนายมาตลอด ฉะน้ันความเส่ียงในเร่ืองของ
การยกเลิกการแตงตั้งใหบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายจึงมีไมมากนัก รวมท้ังทางบริษัทยังมีนโยบายในการกระจายความ
เส่ียง โดยการเพ่ิมจ ํานวนการเปนผูจัดจํ าหนายใหมากรายขึน้ โดยลาสุดบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดจํ าหนายให
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กับโทรศัพทเคล่ือนท่ี Trium ในนามของ Mitsubishi จากประเทศญ่ีปุน ซึง่นโยบายดงักลาวนอกจากจะชวยลดความ
เส่ียงในการพึง่พิงผูผลิตนอยรายแลว ยังทํ าใหผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น อันจะนํ าไปสูการเพ่ิม
ขึน้ของรายไดในอนาคต

1.2 ความเส่ียงจากการจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับผูบริการเพียงรายเดียว
สืบเน่ืองจากการเปนผูจัดจํ าหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหกับ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากัด (มหาชน)

ซึง่เปนผูใหบริการ ในระบบ Digital GSM 900 และ GSM 1800 ผานทางบริษัท ดิจิตอล โฟน จํ ากัด ทํ าใหรายไดและ
ผลการด ําเนินงานของบริษัทขึ้นกับนโยบายของผูประกอบการรายดังกลาว ซึ่งจะทํ าใหบริษัทมีความเส่ียงเกิดขึ้น หาก
นโยบายของผูใหบริการรายดังกลาวเปล่ียนแปลงหรือมีการแตงตั้งผูจัดจํ าหนายรายใหมเขามาแทนท่ีบริษัท แตอยาง
ไรกต็าม ดวยชองทางการจํ าหนายท่ีพรอม ตลอดจนความสัมพันธท่ีดีกับผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ี ทํ าใหบริษัทไดรับ
ความไววางใจจากผูใหบริการรายดังกลาวมาตลอด รวมท้ังธุรกิจของบริษัทยังมีสวนในการเกื้อหนุนธุรกิจของผูให
บริการโทรศพัทเคล่ือนท่ีอีกทางหนึ่งดวย นอกจากน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงในเร่ืองของการแขงขันจากผูประกอบการ
รายอ่ืน เชน บริษัท โทเท่ิล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ ากัด (มหาชน) (TAC) หรือผูประกอบการรายใหมท่ีกํ าลังเขาสู
ตลาด ซึง่อาจสงผลใหสวนแบงทางการตลาดของผูใหบริการรายดังกลาวลดลง และสงผลกระทบตอยอดการจํ าหนาย
โทรศพัทเคล่ือนท่ีของบริษัทในท่ีสุด  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันจํ านวนฐานลูกคาท่ีมีอยูในระบบของผูใหบริการรายดัง
กลาวมจี ํานวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูใหบริการในระบบอ่ืน รวมท้ังการลงทุนขยายเครือขายการใหบริการที่ครอบ
คลุมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง ทํ าใหสามารถรองรับผูใชบริการไดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีสวนชวยในการสนับสนุนการ
จ ําหนายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท สํ าหรับในสวนของผูประกอบการรายใหมท่ีกํ าลังจะเขาสูตลาดน้ัน แมจะมีสวน
ทํ าใหการแขงขนัเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม  บริษัทเองในฐานะท่ีเปนผูจัดจํ าหนายท่ีมีชองทางการจํ าหนายท่ีครอบคลุม ก็มี
นโยบายท่ีจะขยายการเปนผูจัดจํ าหนายไปสูผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายอ่ืนๆ เพ่ือลดความเส่ียงในสวนน้ีอีกทาง
หน่ึง

1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
เน่ืองจากอุปกรณส่ือสารและโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีสูงและมีการพัฒนาเปล่ียน

แปลงตลอดเวลา สงผลใหผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ีตองมีการพัฒนารูปแบบและคุณสมบัติของโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยู
ตลอดเวลา ซึง่การเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ีทํ าใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ าเขามาจํ าหนาย อาจประสบปญหาในเร่ือง
ของคุณสมบัตท่ีิลาสมัยและไมสามารถแขงขันกับโทรศัพทรุนใหมๆ ท่ีมีคุณสมบัติการใชงานที่ดีกวาได สงผลใหบริษัท
จ ําเปนตองจ ําหนายสินคาดังกลาวในราคาท่ีถูกลง นอกจากปญหาในเร่ืองของสินคาท่ีลาสมัยแลว บริษัทอาจประสบ
ปญหาในเร่ืองของการปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง ทํ าใหบริษัทมีความจํ าเปนตองส่ังซื้อสินคารุนใหมๆ
อยูตลอดเวลา เพ่ือแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาว ทางบริษัทไดมีการปองกันในเบ้ืองตน โดยกอนการส่ังซื้อน้ัน บริษัทได
มกีารสํ ารวจและพิจารณาถึงคุณลักษณะ ราคา รูปแบบของผลิตภัณฑ และกลุมเปาหมายรวมถึงความตองการของผู
บริโภค เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาปริมาณการส่ังซื้อ ซึ่งจะทํ าใหสามารถลดความเส่ียงของสินคาลา
สมยัไดระดับหน่ึง นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการประสานงานกับทางผูผลิตสินคา (Brand Supplier) อยางสมํ่ าเสมอ
โดยท่ีผูผลิตจะมีการนํ าเสนอรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑรุนใหมท่ีกํ าลังจะออกสูตลาด (Product Road
Map) ใหกับบริษัท  รวมท้ังการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของคูแขงในแงมุมตางๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
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ของบริษทัในการส่ังซือ้ ดวยความรวมมือดังกลาวทํ าใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทนํ าเขาสามารถสนองตอบความ
ตองการของผูใชและทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา

1.4 ความเส่ียงทางดานสินคาคงคลัง
สืบเน่ืองจากรายไดของบริษัทมาจากการจํ าหนายสินคาเปนหลัก  ฉะน้ันบริษัทอาจประสบปญหาในเร่ือง

ความเส่ียงจากสินคาคงคลัง เชน สินคาไมพอกับความตองการของตลาดหรือไดรับสินคาไมทันตามกํ าหนด  หรือ
ปญหาสินคาท่ีเส่ือมความนิยม เพ่ือแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาว บริษัทไดมีการวางแผนการขายลวงหนาท่ีเกิดจาก
ความรวมมือของฝายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังตวัแทนจ ําหนายตางๆ ของบริษัท ซึ่งจะชวยใหการส่ังซื้อสินคาและ
การจดัการสินคาคงคลังสัมพันธกับประมาณการยอดขายท่ีจัดทํ าขึ้น รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง
ใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึน ทํ าใหสามารถควบคุมปริมาณสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะชวยใน
เร่ืองของเวลาและปริมาณการส่ังซื้อแลวยังชวยลดตนทุนในการถือครองสินคาคงคลังปริมาณมาก ประกอบกับในชวง
ระยะเวลา 1-2 ปท่ีผานมา สินคาท่ีเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีการหมุนเวียนเร็ว ทํ าใหสัดสวนสินคาท่ีเส่ือมความนิยมของ
บริษทัมีนอยมากหรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.5 -1 % ของสินคาคงเหลือรวม สํ าหรับการจัดการสินคาเส่ือม
ความนิยมน้ัน การพจิารณาปรับลดราคาการจํ าหนายลงเปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถชวยแกปญหาในเร่ืองดังกลาวได
ทํ าใหบริษัทไมมีผลขาดทุนจากสินคาเส่ือมความนิยม

1.5 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
โทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีบริษัทเปนผูจัดจํ าหนายน้ัน  บริษัทมีความจํ าเปนตองนํ าเขาจากตางประเทศ ทํ าใหบริษัท

มภีาระผูกพันท่ีจะตองชํ าระคาสินคาเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ไดแก ดอลลารสหรัฐ และยูโร เปนตน  ซึ่งบริษัทอาจ
มคีวามเส่ียงในเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียน อยางไรก็ตาม ยอดการนํ าเขากวารอยละ 70 เปนการนํ าเขาเคร่ืองโทรศัพท
เคล่ือนท่ีจาก Motorola น้ันมกีารช ําระคาสินคาเปนเงินบาท ซึ่งชวยลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทได
สวนหน่ึง นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการเลือกทํ าสัญญาประกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนในบางกรณี

1.6 ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 50
กลุมผูถอืหุนรายใหญของบริษัท คือ กลุมโกวิทเจริญกุล ถือหุนรวมกันจํ านวน 20,000,000 หุน คิดเปนสัด

สวนรอยละ 50.00 ของทุนชํ าระแลวของบริษัท และกลุมวงศสวัสดิ์ ถือหุนรวมกันจํ านวน 19,960,000 หุน คิดเปนสัด
สวนรอยละ 49.90 ของทุนชํ าระแลวของบริษัท ซึ่งแมภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังน้ีจะทํ าใหผูถือหุน
รายใหญสองกลุมดังกลาวลดสัดสวนการถือหุนลงเปนรอยละ 37.04 และ 36.96 ตามลํ าดับก็ตาม แตอยางไรก็ตาม
กลุมผูถอืหุนดงักลาวยังคงถือหุนสวนใหญ ซึ่งทํ าใหสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆได ยกเวนในเร่ือง
ท่ีเกีย่วกบักฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทท่ีกํ าหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุน
รายอ่ืนๆอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได

1.7 ความเส่ียงในเร่ืองของตลาดรองสํ าหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
หุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีบริษัทเสนอขายใหประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนไดรับอนุมัติ

ใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนตลาดรองสํ าหรับรองรับการซื้อขายหุนสามัญของ
บริษัท ฉะน้ันหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีอาจประสบปญหาในเร่ืองของสภาพคลองในการซื้อขายหุนสามัญ



บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)      แบบแสดงรายการขอมูล

สวนท่ี 2 หนา 4

ของบริษัท หากหุนสามญัของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ซึง่อาจทํ าใหผู
ถือหุนหรือผูสนใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาท่ีคาดการณไว เพ่ือแก
ปญหาในเร่ืองดงักลาว บริษัทไดมีการดํ าเนินการยื่นขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะดํ าเนิน
การเพ่ือใหหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพ่ือสามารถทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยได
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