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สวนที่ 2
บริษทัที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท : บริษัท  ชโูอ เซ็นโก (ประเทศไทย)  จํ ากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : นายหนาตัวแทนและรับจางทํ าโฆษณา
ท่ีตัง้สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 622  อาคารเอ็มโพเรียม  ชั้น 18  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน   

เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ
เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 672
Home Page : www.chuosenko.co.th
โทรศัพท  : 0 2664-9700
โทรสาร  : 0 2664-9720-21

บริษทัมวีตัถปุระสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนในคร้ังน้ี จํ านวนประมาณ
17.82 ลานบาท หลังหักคาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและคาใชจายในการเสนอขายอ่ืนๆ  เพ่ือนํ าไปใชดังน้ี

วตัถปุระสงคการใชเงิน จ ํานวนเงิน
(ลานบาท)

ระยะเวลาท่ีใชเงิน
โดยประมาณ

1. ลงทุนในบริษัทใหม ซึ่งประกอบธุรกิจโฆษณาครบวงจร   ประเทศ
มาเลเซีย

7.82 2545

2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 10.0 2545

2.1 ปจจัยความเสี่ยง
ในการด ําเนินงานของกลุมบริษัท มีปจจัยความเส่ียงท่ีเกี่ยวของและอาจมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และ/
หรือ ผูลงทุนอยางมีนัยสํ าคัญ ดังรายละเอียดตอไปน้ี

2.1.1 ความเสี่ยงดานบุคลากร
ธรุกจิโฆษณาเปนธุรกิจบริการ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรเปนหลักในการดํ าเนินธุรกิจ เชน งานดานความคิด
สรางสรรค (Creative) ดานการวางกลยุทธ (Strategic planning) ดานบริหารงานลูกคา (Client
services) บุคลากรเหลาน้ีจะเปนผูสรางสรรคความคิด ผลิตชิ้นงาน วางกลยุทธการขาย หากมีการสูญ
เสียบุคลากรซึ่งดูแลลูกคาหลักของบริษัทอาจเปนเหตุใหบริษัทสูญเสียลูกคาท่ีอยูในความดูแลของ
บุคคลน้ัน ๆ ดังน้ันเพ่ือลดโอกาสของการสูญเสีย บริษัทไดแบงบุคลากรเปนกลุม ๆ เพ่ือดูแลลูกคา ซึ่ง
หากมกีารสูญเสียบุคลากรใดไป บุคลากรในกลุมเดียวกันหรือในกลุมอ่ืนจะสามารถรับชวงการใหบริการ
ทดแทนได
อยางไรกต็ามกลุมบริษัทไดใหความสํ าคัญตอการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยจัดให
มกีารฝกอบรมภายในบริษัท และสงบุคลากรไปรับการฝกอบรมในสถาบันวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตาง
ประเทศท่ีมคีวามเชี่ยวชาญในธุรกิจและมีเทคนิคท่ีทันสมัย ทํ าใหลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญไดในระดับหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัใหความสํ าคัญตอการรักษาบุคลากรท่ีมีอยู โดยเนน
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การสรางขวัญและกํ าลังใจ การทํ างานเปนทีม การสรางแรงจูงใจในการทํ างาน และการใหรางวัลเพ่ือ
สนับสนุนการสรางผลงาน ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาพนักงานใหอยูกับบริษัทไดดีพอสมควร โดยอายุ
งานของผูบริหารและพนักงานเฉล่ียประมาณ 5 ป  โดยมีอัตราการปรับเปล่ียนบุคลากร (Employee
Turnover) ในชวง 3 ป ท่ีผานมาประมาณรอยละ 10 ตอป

2.1.2 ความเสี่ยงดานการพึง่พิงลกูคารายใหญ
บริษทัมีลูกคารายใหญ จํ านวน 3 ราย ไดแก บริษัท เอ พี ฮอนดา จํ ากัด   บริษัท อายิโนะโมะโตะเซลส
จ ํากัด และบริษัท ฮิตาชิ จํ ากัด  ซึง่มสัีดสวนประมาณรอยละ 55-65 ของบิลล่ิงบริษัท*  โดยลูกคา
ดงักลาวเปนลูกคาของบริษัทตั้งแตเร่ิมเปดดํ าเนินการ แตอยางไรก็ตามจากสภาพการแขงขันในธุรกิจ
อาจมโีอกาสท่ีบริษัทจะสูญเสียรายไดบางสวนจากลูกคาเหลาน้ี ซึง่อาจกระทบตอรายไดของกิจการ
บริษทัไดพยายามลดโอกาสของการเกิดกรณีดังกลาว  โดยเนนการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการให
สอดคลองกับสภาวะตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางตอเน่ือง
* หมายเหตุ : บลิลิ่ง คือ มูลคางานโฆษณาของบริษัท

2.1.3 ความเสี่ยงดานการพึ่งพิงผูถือหุนรายใหญ
การทีบ่ริษทัเปนบริษัทในกลุมชูโอ เซ็นโก ซึ่งเปนบริษัทโฆษณาชั้นนํ าในญ่ีปุน และใชชื่อ ชูโอ เซ็นโก ใน
การน ําเสนอบริการแกลูกคา อีกท้ังบริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอรไทซิ่ง จํ ากัด ผูถือหุนใหญมีการแนะนํ า 
ลูกคา ซึง่เปนลูกคาของผูถือหุนใหญในประเทศญ่ีปุนและขยายธุรกิจมายังประเทศไทยใหเปนลูกคาของ
บริษทัดวย หากผูถือหุนใหญไมไดแนะนํ าลูกคาอาจมีผลกระทบตออัตราการเติบโตของรายไดและยอด
บิลล่ิงของบริษัท แตไมมากนัก เน่ืองจากบริษัทเปนผูติดตอลูกคาเอง นอกจากน้ีบริษัทพ่ึงพิงการ          
คํ้ าประกันวงเงินกูประมาณรอยละ 17 ของวงเงินรวม โดยผูถือหุนใหญมีนโยบายคํ้ าประกันวงเงินกู    
จนกวาบริษัทไมประสงคจะใช วงเงินดังกลาว

2.1.4 ความเสี่ยงดานการควบคุมในบริษัทยอย
บริษทัมคีวามเส่ียงดานการควบคุมในบริษัทยอยแหงหน่ึง คือ บริษัท คาราท มีเดีย เซอรวิส (ประเทศ
ไทย) จ ํากัด (�คาราทไทย�) เน่ืองจากบริษัทลงทุนในหุนบุริมสิทธิของคาราทไทย รอยละ 51 มีสิทธิการ
ออกเสียง 1.085 หุน ตอ 1 เสียง หรือเทากับรอยละ 49 ของสิทธิในการออกเสียงท้ังหมด หากคาราท
ไทยเลิกด ําเนินกิจการ บริษัทจะไดรับเงินคืนทุนจากทรัพยสินสวนท่ีเหลือกอนผูถือหุนสามัญ โดยไมเกิน
กวามลูคาท่ีชํ าระแลว ในขณะท่ีกรุป คาราท เนเดอรแลนด บีวี (�กรุป คาราท�) ถือหุนสามัญของคาราท
ไทย รอยละ 49 มีสิทธิออกเสียง 1 หุน ตอ 1 เสียง  หรือเทากับรอยละ 51 ของสิทธิในการออกเสียง     
ท้ังหมด  กรรมการของคาราทไทยท้ังหมด 7 ทาน เปนตัวแทนจากบริษัท 3 ทาน และจากกรุป คาราท 4 
ทาน ดงัน้ันเมือ่พิจารณาจากลักษณะการออกเสียงโดยการถือหุนและจํ านวนของกรรมการ ซึ่งเปนตัว
แทนของบริษทัและกรุป คาราท แลว กรุป คาราทมีอํ านาจควบคุมคาราทไทย ท้ังจากการออกเสียงและ
สามารถกํ าหนดนโยบายการบริหารงานของคาราทไทย โดยมติขางมากของคณะกรรมการบริษัท    
อยางไรกต็ามการจดัทํ างบการเงินรวม บริษัทใชหลักเกณฑการจัดทํ างบการเงินตามรอยละของจํ านวน
หุนท่ีถือครอง

โครงสรางรายไดรวมของบริษัทมาจากคาราทไทยประมาณรอยละ 33 คาราทไทยมีการดํ าเนินกิจการ
เปนเอกเทศจากบริษัท โดยมีกรุป คาราท สนับสนุนดานเทคนิค และเงินทุน คาราทไทยเปนบริษัทคูคา
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แหงหน่ึงของบริษัท เมื่อลูกคาของบริษัทตองการใชบริการวางแผนส่ือโฆษณา และจองซื้อส่ือ บริษัทจะ
ใชบริการผานคาราทไทยและจายคาธรรมเนียมในอัตราท่ีตกลงกัน โดยคาธรรมเนียมในการจองซื้อส่ือ
น้ันเปนไปในลักษณะของการคาตามปกติและมีความสมเหตุสมผลของการคิดคาธรรมเนียมดังกลาว ใน
อนาคตคาราทไทยพยายามเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดโดยขยายฐานลูกคาเพ่ิมเติมจากลูกคาท่ีแนะนํ า
โดยบริษัทและกรุป คาราท ซึ่งจะเพ่ิมอํ านาจตอรองสํ าหรับสวนลดรับท่ีจะไดจากส่ือโฆษณาตาง ๆ อัน
จะทํ าใหตนทุนในการดํ าเนินการลดตํ่ าลงและมีกํ าไรเพ่ิมขึ้น

2.1.5 ความเสีย่งดานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตผลงาน
เทคโนโลยปีจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังในดานแนวคิด เทคนิคในการผลิต รูปแบบการ
นํ าเสนอ และส่ือท่ีใช  เชน กราฟคดีไซน ซึ่งในปจจุบันอุปกรณคอมพิวเตอรสามารถชวยแกไข ตกแตง
ใหสามารถนํ าเสนอชิ้นงานในรูปแบบท่ีลูกคาพึงพอใจได บริษัทใดท่ีไมสามารถพัฒนาใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงดงักลาว อาจสูญเสียลูกคาและสวนแบงการตลาด ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงความสํ าคัญใน
เร่ืองน้ี จงึไดสงบุคลากรไปอบรมเปนระยะ เพ่ือใหเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ในการทํ าโฆษณา และนํ า
ความรูท่ีไดมาแนะนํ าบุคลากรอื่นในบริษัท รวมท้ังการเรียนรูจากกลุมบริษัทท่ีกระจายอยูในประเทศ
ตาง ๆ เกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจ และรูปแบบใหม ๆ ในการใหบริการ

2.1.6 ความเสีย่งจากการเกิดขึ้นของผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ธุรกิจโฆษณามีการเปล่ียนแปลงการคิดคาธรรมเนียม เน่ืองจากลูกคาใหความ
สํ าคญัตอการวางแผนการซ้ือส่ือ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในงบประมาณท่ีประหยัด ซึ่งลูกคาอาจจางบริษัทโฆษณาทํ าเฉพาะการสรางสรรคงาน แลวเลือกใช
บริการของผูเชีย่วชาญดานการวางแผนเลือกส่ือ และซื้อส่ือของบริษัทอ่ืน ดังน้ันจึงมีผูเชี่ยวชาญดานส่ือ
(Media Specialists) เกดิขึน้อยางรวดเร็ว เพ่ืออํ านวยความสะดวกลูกคาและสามารถซื้อส่ือไดในราคา
ประหยดักวา เน่ืองจากบริษัทผูเชี่ยวชาญดานส่ือมี volume สูง ทํ าใหไดรับสวนลดจากส่ือตางๆ ท่ีใช
บริการ จงึสามารถคิดคาธรรมเนียมลูกคาไดถูกกวา การแยกคาใชจายซื้อส่ือของลูกคาสงผลกระทบตอ
รายไดของบริษัทโฆษณาโดยรวม

2.1.7 ความเสี่ยงจากการบุกเบิกธุรกิจในตางประเทศ
บริษทัมคีวามสนใจการลงทุนในตางประเทศ โดยไดศึกษาเบ้ืองตนถึงความเปนไปได ปจจัยความเส่ียง
ตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม ระบบธุรกิจและกฎหมาย และความพรอมของบุคลากร มิฉะน้ันอาจทํ าให
สูญเสียเงนิลงทุนและเกิดขาดทุนได ปจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในประเทศเวียดนามท้ังหมด 7.7 ลาน
บาท จากเงินลงทุนแรกเร่ิม 4.7 ลานบาท (US$120,000) ในป 2543 และลงทุนเพ่ิมอีกจํ านวน 3 ลาน
บาท  (US$80,000) ป 2544 บริษทัมีเปาหมายขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาในประเทศเวียดนาม
และมนีโยบายขยายธุรกิจไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาค เชน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปจจุบันไดศึกษา
เบ้ืองตนถงึความเปนไปได ปจจัยความเส่ียงตาง ๆ แลวเห็นวามีแนวโนมในการเจริญเติบโตท่ีดี ซึ่งจะ
เร่ิมดํ าเนินการป 2545

2.1.8 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมบริษทัมกีารด ําเนินธุรกิจบางสวนในตางประเทศ (ยกเวนบริษัท ชูโอเซ็นโก เวียดนาม ดีไซน เซอรวิส
จ ํากดั ท่ีตัง้อยูในประเทศเวียดนาม) ซึ่งกอใหเกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
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เงนิตราตางประเทศ ถึงแมวาบริษัทจะไมสามารถทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือ
ปองกนัความเส่ียง เน่ืองจากในการทํ าธุรกิจดานบริการ ลูกคาจะไมมีการเปด L/C ทํ าใหบริษัทไม
สามารถทราบวันท่ีชํ าระเงินท่ีแนนอน เพ่ือซื้อ forward ปองกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ดังน้ัน
บริษทัมมีาตราการลดความเส่ียง โดยการรักษาสมดุลระหวางรายรับและรายจายท่ีเปนเงินตราตาง
ประเทศ ท่ีผานมาบริษัทมีรายไดจากการดํ าเนินธุรกิจในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 10 ของยอดบิลล่ิง
ณ 31 ธนัวาคม 2543 บริษัทมีสินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.28 ของสินทรัพย
หมนุเวยีนและมีหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคิดเปนรอยละ 0.25 ของหน้ีสินหมุนเวียน

2.1.9 ความเสี่ยงจากผูถือหุนใหญขายหุนเดิม
บริษัท ไอเอฟซีที โนมูระ จาฟโกแคปตอล จํ ากัด (�INJC�) ซึง่เปนผูถือหุนเดิมมีความประสงคจะขายหุน
จ ํานวน 1,440,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของจํ านวนหุนท่ีถือ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นใจ
ของนักลงทุนรายยอยและอาจมีผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคาหุนเน่ืองมาจากจํ านวนหุนท่ีเสนอ
ขายตอประชาชนมีจํ านวนเพ่ิมขึ้น INJC เปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจรวมลง
ทุน (Venture Capital) INJC อาจขายการลงทุน (Divestment) ท้ังหมดหรือแตบางสวน ณ เวลาท่ี
บริษัทท่ีไดรวมทุนทํ าการเสนอขายหุนตอประชาชน (IPO) ซึง่เปนไปตามการประกอบธุรกิจรวมลงทุน
ปกติ ในอนาคต INJC อาจขายการลงทุนสวนท่ีเหลือภายหลังจากชวงระยะเวลาหามจํ าหนายหุน ท้ังน้ี
ผลกระทบตอราคาจึงยังไมแนนอนขึ้นอยูกับปริมาณที่จะขาย สภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดหลัก
ทรัพยในชวงเวลาน้ันดวย

2.1.10 ความเสีย่งจากผูถือหุนเดิมขายหุนในตลาดหลักทรัพย
การทีบ่ริษทันํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม อาจมีผูถือหุนเดิมบางรายขายหุนเมื่อ
ราคาอยูในระดับท่ีพอใจ ซึ่งจะมีผลกระทบดานราคาและภาพพจนของบริษัท บริษัทคํ านึงถึงผลกระทบ
ของราคาหลักทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น และไดชี้แจงผูถือหุนเดิม ซึ่งผูถือหุนเดิมถือหุนรวมประมาณรอยละ 60 
ตกลงจะไมขายหุนท่ีถืออยูออกมาในระยะเวลาหามจํ าหนายหุน  อยางไรก็ตาม ผูถือหุนใหญ คือ บริษัท 
ชโูอเซน็โก แอดเวอรไทซิ่ง จํ ากัด (ญ่ีปุน) ใหคํ ารับรองวาจะสนับสนุนบริษัทดานเทคโนโลยี ดานเงินทุน 
และมนีโยบายใหบริษัทเปนศูนยกลางในการกํ ากับธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

2.1.11 ความเสีย่งจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
ปจจบัุนมจี ํานวนบริษัทท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมไมมากนัก นักลงทุนยังไมมีความเชื่อมั่น
และไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก คือการกอวินาศกรรมในสหรัฐเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2544 ท่ีสง
ผลตอตลาดหุนท่ัวโลกรวมท้ังของประเทศไทยดวย อยางไรก็ตามในอนาคตมีบริษัทขนาดกลางท่ีสนใจ
นํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม จะชวยใหภาวะตลาดเปนท่ีนาสนใจยิ่งข้ึน สวน
ภาวะการซือ้ขายหลักทรัพยน้ันเปนส่ิงท่ีไมอาจคาดการณได ท้ังน้ีขึ้นกับหลายปจจัย เชน ความเชื่อมั่น
ของผูลงทุน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เปนตน ดังน้ันจึงมี
โอกาสท่ีหลักทรัพยของบริษัทจะขาดสภาพคลองหรือผูลงทุนอาจจะไมสามารถซื้อขายไดในราคาและ
ชวงเวลาท่ีคาดไว  ท้ังน้ีบริษัทไดพยายามใหขอมูลแกผูลงทุนอยางท่ัวถึง ซึ่งเชื่อวาจะชวยสรางความ
สนใจและสภาพคลองใหแกหลักทรัพยของบริษัทได
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