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1. ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงในความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคาและปริมาณงานการผลิตภาพ
ยนตรโฆษณา
ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาเปนธุรกิจตอเนื่องจากธุรกิจโฆษณาผานทางโทรทัศนซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะ

เศรษฐกิจ เนื่องจากการจับจายใชสอยของประชาชนและการอยูรอดของธุรกิจประกอบการทั่วไปเปนปจจัยสํ าคัญตอ
การตัดสินใจของเจาของผลิตภัณฑหรือบริการในการใชส่ือโฆษณาเปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อการสงเสริมการขาย
ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคเอเชียมีการปรับตัวดีขึ้นจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภูมิ
ภาคเอเชียที่เกิดขึ้นในชวงป 2540-2544 ที่ผานมาก็ตาม แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคยังคงอยู
ในภาวะไมแนนอน นอกจากนี้ยังมีปญหาการกอการรายและภาวะสงครามที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐอเมริกา ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของประชาชนในการใชจายซื้อสิน
คาหรือบริการและมีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจที่กํ าลังเริ่มฟนตัวได ซึ่งอาจสงผลใหธุรกิจซึ่งเปนกลุมลูกคาของแม็ทชิ่ง
มีการลดคาใชจายหรือลดปริมาณการผลิตภาพยนตรโฆษณา และทํ าใหรายไดและผลการดํ าเนินงานของกลุมแม็ทชิ่ง
ลดลง

ที่ผานมาภาพยนตรโฆษณาที่กลุมแม็ทชิ่งผลิตใหเปนสวนใหญไดแก สินคาอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ ถึงแมภาวะเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอธุรกิจตาง ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได แตธุรกิจแตละ
ประเภทไดรับผลกระทบแตกตางกัน ซึ่งการที่กลุมแม็ทชิ่งมีฐานลูกคาที่ดํ าเนินธุรกิจที่หลากหลาย และการไมจํ ากัด
ประเภทธุรกิจของลูกคา ทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของกลุมลูกคา แตแมภาวะเศรษฐกิจจะซบเซาแตบางธุรกิจยังคงตองมีการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขง
ขันไดซึ่งการใชจายผานสื่อโฆษณาทางทีวีถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับส่ืออื่น ๆ ทั้งนี้ในป 2545 กลุมแม็ทชิ่งมีรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจํ านวน 402 ลานบาท หรือมีสัด
สวนรอยละ 58 ของรายไดรวมทั้งหมด

1.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคล
1.2.1 การพึ่งพิงผูบริหาร

บริษัทฯ ดํ าเนินการภายใตผูบริหารหลัก 2 ทานคือ นายสมชาย ชีวสุทธานนท ดํ ารงกรรมการผูจัดการของ
บริษัทฯ และนายฐนิสสพงศ ศศินมานพ ดํ ารงตํ าแหนงกรรมการและรองกรรมการผูจัดการฝายการผลิต ซึ่งทั้ง 2 ทานถือ
เปนผูบริหารที่สํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย การขาดบุคลากรดังกลาวทานใดทานหนึ่งอาจมี
ผลตอกระทบตอการบริหารงาน และผลการดํ าเนินงานของกลุมแม็ทชิ่งได  อยางไรก็ตามเนื่องจากทั้ง 2 ทานเปนผูกอตั้ง
บริษัทฯ มากกวา 10 ป และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการบริหารงานเพื่อใหบริษัทฯ มี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการกระจายอํ านาจใหผูบริหารอื่น ๆ มีสวนในการบริหารงานและ
การตัดสินใจ รวมถึงการจัดโครงสรางองคกรใหเปนระบบจะชวยใหสามารถลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูบริหารลงไดอีก
ทางหนึ่ง
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1.2.2 การพึ่งพิงผูกํ ากับภาพยนตร และทีมงาน
ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา เปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรโดยเฉพาะผูกํ ากับภาพยนตรโฆษณาที่มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีความรูความชํ านาญ รวมทั้งการมีทีมงานที่ใหการสนับสนุน ซึ่งการสรรหาบุคลากรดังกลาวจํ าเปนตองใช
เวลาในการฝกฝนและอบรม เพื่อใหสามารถผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีคุณภาพและสํ าเร็จไดตามที่ลูกคาตองการ ดังนั้น
ผูกํ ากับภาพยนตร รวมทั้งทีมงานถือเปนปจจัยสํ าคัญในการประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา ปจจุบันบริษัทฯ มีผู
กํ ากับจํ านวน 13 คน และทีมงานฝายผลิตจํ านวน 80 คน โดยในชวง 3 ปที่ผานมามีพนักงานที่อยูในฝายการผลิตลา
ออกเปนจํ านวน 12 คน หรือเฉลี่ยปละ 4 คน ซึ่งถือเปนอัตราที่ตํ่ ามาก นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูกํ ากับลาออก
จากบริษัทฯ

 ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสํ าคัญของบุคลากรดังกลาวเทาเทียมกันทุกคนเพราะหากบริษัทฯ ขาดผูกํ ากับภาพ
ยนตร และทีมงานดังกลาว อาจทํ าใหบริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไมสามารถผลิตผลงานตอบสนองความตองการของลูก
คา หรือไมสามารถผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจมีผลตอการไดมาซึ่งงานและอาจมีผลกระทบตอผลการ
ดํ าเนินงานของบริษัททั้งในดานรายไดและกํ าไร ปจจุบันผูกํ ากับที่อยูในสังกัดบริษัทฯ จํ านวน 13 คน เปนพนักงาน
ประจํ าเต็มเวลาของบริษัทฯ 10 คน และผูกํ ากับอิสระอีก 3 คน ซึ่งรับงานเปนเรื่อง ๆ ไป โดยผูกํ ากับจํ านวน 13 คนดัง
กลาวไมมีการทํ าสัญญาพิเศษอื่นใดกับทางบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ไดแก การใหผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล การใหบุคลากรดังกลาวมีสวนรวมในการบริหารงานและการดํ าเนินงาน การ
จัดใหองคกรมีการบริหารงานอยางมืออาชีพทั้งในดานระบบการจัดการ และการมีเครื่องมือหรืออุปกรณในการถายทํ าที่
ทันสมัย เพื่ออํ านวยความสะดวกใหบุคลากรดังกลาวสามารถผลิตผลงานไดอยางมีคุณภาพ และจูงใจใหบุคลากรดัง
กลาวดํ าเนินงานกับบริษัทฯ ตอไป รวมถึงการมีนโยบายในการพัฒนา ฝกอบรมบุคลากรใหม ๆ ใหมีทักษะและความ
ชํ านาญ เพื่อใหสามารถมาทดแทนบุคลากรที่เปล่ียนตนสังกัดได ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อวานโยบายหรือมาตรการดังกลาวจะ
ชวยลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนตนสังกัดของบุคลากรดังกลาวได

1.3 ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของผลการดํ าเนินงานธุรกิจผลิตภาพยนตร
ปจจุบันบริษัท แม็ทชิ่ง โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย กํ าลังอยูในขั้นตอนการผลิตภาพยนตรเรื่อง “ซีอุย”

ซึ่งการผลิตภาพยนตรเรื่องถือเปนธุรกิจที่อยูในชวงเริ่มตนในการดํ าเนินงานของกลุมแม็ทชิ่ง เนื่องจากที่ผานมากลุมแม็ท
ชิ่งไมมีการประกอบธุรกิจดังกลาว ทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งเผชิญกับความไมแนนอนในการประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่อง
ใหประสบความสํ าเร็จ อันเปนผลจากการดํ าเนินธุรกิจใหม และการผลิตภาพยนตรเรื่องถึงแมจะใหผลตอบแทนสูงหาก
สามารถดํ าเนินธุรกิจใหประสบความสํ าเร็จ แตก็มีความเสี่ยงสูงเชนกัน อาจสงผลตอรายไดและผลการดํ าเนินงานโดย
รวมของกลุมแม็ทชิ่งได

ผูบริหารและทีมงานของกลุมแม็ทชิ่งมีความเชื่อวาจะสามารถประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องใหประสบความ
สํ าเร็จได เนื่องจากธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องมีลักษณะใกลเคียงกับธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาซึ่งกลุมแม็ทชิ่งมี
บุคลากรที่มีความชํ านาญ นอกจากนี้กลุมแม็ทชิ่งยังมีความไดเปรียบเมื่อเทียบกับผูสรางภาพยนตรรายอื่นในเรื่องคาใช
จายในดานอุปกรณกองถาย ทํ าใหสามารถลดตนทุนไดมาก เนื่องจากมีการสนุนจากธุรกิจในกลุมแม็ทชิ่งทั้งในดาน
อุปกรณในการถายทํ า ทีมงาน และการประชาสัมพันธและการตลาด ซึ่งกลุมแม็ทชิ่งเชื่อวาปจจัยสนับสนุนดังกลาวจะ
ทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งสามารถบริหารและดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องได นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการดํ าเนิน
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ธุรกิจดังกลาว กลุมแม็ทชิ่งมีนโยบายที่จะดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจในตางประเทศใน
อนาคต รวมถึงการจํ าหนายภาพยนตรทั้งในประเทศและตางประเทศ

1.4 ความเส่ียงจากการไมสามารถจัดกิจกรรมการแสดงเสนอตอลูกคาได
การดํ าเนินธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงตาง ๆ จํ าเปนตองไดรับความรวมมือทั้งในเรื่องสถานที่ ผูใหการสนับสนุน

และผูแสดง เพื่อใหการจัดกิจกรรมการแสดงเปนไปตามที่ไดกํ าหนดไว ซึ่งการติดตอผูแสดงในตางประเทศนั้น จํ าเปน
ตองติดตอผานตัวแทน (Agent) ของผูแสดง ถึงแมจะมีการทํ าสัญญาตกลงเรื่องผลตอบแทน และกํ าหนดการวันและ
เวลาในการแสดงระหวางบริษัทยอยและผูแสดงในตางประเทศ แตผูแสดงอาจไมสามารถทํ าตามสัญญาที่ระบุเนื่องจาก
เหตุผลสุดวิสัยตาง ๆ หากบริษัทไดมีการจํ าหนายบัตรใหแกผูชม หรือมีการโฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการแสดงของ
นักแสดงนั้น ๆ ตามกํ าหนดการวันเวลาที่ตกลง แตนักแสดงดังกลาวไมสามารถดํ าเนินการแสดงได และมีผลทํ าใหบริษัท
ตองเลื่อนการแสดง หรือคืนคาบัตรการแสดงแกผูชม ซึ่งการที่บริษัทไมสามารถจัดกิจกรรมการแสดงเสนอตอผูชมตามที่
กํ าหนดจากเหตุผลดังกลาวอาจมีผลกระทบตอบริษัททั้งในดานรายไดและคาใชจาย รวมถึงภาพพจนและชื่อเสียงของ
บริษัทในการจัดการแสดงครั้งตอไปได ทั้งนี้ในชวงป 2545 ที่ผานมาธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงสามารถสรางรายไดให
แกกลุมแม็ทชิ่งเปนจํ านวน 139 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของรายไดรวมของกลุมแม็ทชิ่ง

อยางไรก็ตามกลุมบริษัทและบริษัทยอยเล็งเห็นถึงความสํ าคัญในการจัดกิจกรรมการแสดงใหไดตามที่กํ าหนด โดย
มีการตรวจสอบตารางเวลาผูแสดงลวงหนา และการตรวจสอบถึงประวัติความรับผิดชอบของผูแสดงหรือตัวแทน ซึ่งจะ
ชวยลดความเสี่ยงดังกลาวลงได นอกจากนี้การที่กลุมบริษัทยังมีนโยบายที่จะโอนธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงไปใหบริษัท
รวมซึ่งประกอบดวยพันธมิตรทางการคาที่มีอํ านาจในการตอรอง มีความชํ านาญ และประสบการณในการจัดกิจ
กรรมการแสดงขนาดใหญดํ าเนินการแทนบริษัทยอย จะชวยกระจายความเสี่ยงดังกลาวที่มีอาจมีผลกระทบตอการ
ดํ าเนินงานตอกลุมบริษัทได

1.5 ความเส่ียงจากการไมสามารถตอสัญญาเชาสถานีโทรทัศน
บริษัทฯ ผานบริษัทยอย ดํ าเนินธุรกิจผลิตและบริหารเวลารายการโทรทัศน ซึ่งมีความจํ าเปนตองเชาเวลาจากสถานี

โทรทัศนเพื่อนํ าเสนอผลงาน ทั้งนี้สัญญาเชาสถานีโทรทัศนทของบริษัทมีลักษณะสัญญาเปนระยะสั้นแบบปตอป ทํ าให
บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงในการไมสามารถตอสัญญาเชาเวลาดังกลาว และทํ าใหไมสามารถเสนอรายการตามที่
บริษัทกํ าหนดไวได อันอาจมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยและกลุมบริษัทได ซึ่งในชวงป 2545 ที่ผาน
มารายไดจากธุรกิจผลิตและบริหารเวลารายการโทรทัศนเทากับ 76.74 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11 ของราย
ไดรวมกลุมแม็ทชิ่ง

สํ าหรับการตอสัญญาเชาเวลาแบบปตอปดังกลาวนั้นเปนระยะเวลาปกติของสัญญาที่ทุกสถานีทํ ากับผูเชาเวลาทุก
ราย โดยทางสถานีโทรทัศนจะพิจารณาจากความนิยมของรายการโทรทัศนนั้น ๆ รวมถึงฐานะทางการเงินและการ
ดํ าเนินงานของบริษัทผูเชาสัญญาณ ซึ่งบริษัทเชื่อวาบริษัทมีความสามารถในการสรางรายการใหมีความนิยมและมี
ความพรอมทางการเงิน โดยปจจัยดังกลาวจะทํ าใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการไมสามารถตอสัญญาเชาสถานี
โทรทัศนได

1.6 ความเส่ียงจากปญหาสภาพคลอง
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ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาโดยทั่วไปมีลักษณะระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินนานกวาระยะเวลาในการชํ าระหนี้
เนื่องจากอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมีการใหระยะเวลาชํ าระเงินแกลูกคาประมาณ 2-3 เดือน ขณะที่คาใชจายในการผลิต
ของภาพยนตรโฆษณา อาทิ เชน คานักแสดง คาผลิตฉาก คาแรง หรืออุปกรณตาง ๆ  มีลักษณะการชํ าระเงินใกลเคียง
เงินสด ทํ าใหที่ผานมาบริษัทฯ เผชิญกับปญหาสภาพคลอง ดังจะเห็นไดจากงบกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานของ
บริษัทฯ ภายหลังกํ าไรสุทธิ บวกกลับคาเสื่อมราคา และเงินทุนหมุนเวียน ในป 2545 ติดลบ 26.07 ลานบาท ขณะที่
อัตราสวนสภาพคลองอยูที่ 1.04 เทา1 ซึ่งบริษัทฯ แกปญหาดังกลาวโดยการกูยืมจากกรรมการและการทํ าแฟคตอริ่ง
หากแหลงเงินกูยืมดังกลาวไมสนับสนุนเงินทุนใหแกบริษัทฯ อาจทํ าใหบริษัทฯ เผชิญกับปญหาสภาพคลองและอาจมี
ผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได

ที่ผานมาลูกหนี้การคาสวนใหญที่บริษัทฯ นํ าไปทํ าแฟคตอริ่งเปนบริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
ผิดนัดชํ าระหนี้ตํ่ า และที่ผานมาไมเคยมีลูกหนี้ที่เปนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่บริษัทฯ เรียกเก็บหนี้ไมได ทํ าใหบริษัทฯ เชื่อ
วาบริษัทฯ จะยังคงมีความสามารถในการกูยืมเงินจากการทํ าแฟคตอริ่งเพื่อบริหารสภาพคลองได อยางไรก็ตามหาก
บริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ได จะทํ าใหบริษัทฯ มีความสามารถบริหารสภาพคลองไดดีขึ้น
และลดการพึ่งพิงเงินกูยืมจากทํ าแฟคตอริ่งดังกลาว

1.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนอุปกรณที่ทันสมัย
ธุรกิจใหเชาอุปกรณถายทํ าภาพยนตร เปนธุรกิจที่ลูกคาใหความสํ าคัญกับคุณสมบัติการใชงาน และความทันสมัย

ของอุปกรณเพื่ออํ านวยความสะดวกในการถายทํ า การที่อุปกรณบางสวนของบริษัทยอยมีอายุการใชงานนาน ถึงแมจะ
มีการดูแลรักษาอุปกรณดังกลาวใหอยูในสภาพที่ใชงานไดก็ตาม แตลูกคาบางรายมีความจํ าเปนตองใชอุปกรณที่ทัน
สมัยกวา สงผลลูกคาหันไปใชบริการเชาอุปกรณจากคูแขงแทน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอย
และกลุมบริษัทได โดยในป 2545 ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการสามารถสรางรายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่งเปนจํ านวน
31.37 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ 4.5 ของรายไดรวมของกลุมแม็ทชิ่ง

เพื่อดํ ารงความสามารถในการแขงขันในธุรกิจบริการใหเชาอุปกรณถายทํ า กลุมแม็ทชิ่งผานบริษัทยอยมีนโยบาย
การลงทุนในอุปกรณที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ นอกจากนี้ธุรกิจการ
ใหบริการเชาอุปกรณของบริษัทยังมีการเพิ่มมูลคาโดยการจัดใหมีบุคลากร ทีมงานใหบริการไปพรอมกับการเชาอุปกรณ
รวมถึงการที่บริษัทมีทีมงานที่สามารถผลิตหรือประกอบอุปกรณบบางสวนที่ไมสามารถซื้อหรือมีราคาแพงได

1.8 ความเส่ียงจากตนทุนเครื่องมือและอุปกรณเพ่ิมสูงขึ้น
บริษัทยอย คือ บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด มีการสั่งซื้ออุปกรณเครื่องมือในการถายทํ าอยูอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคา และดํ ารงความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมใหบริการเชาอุปกรณ โดยในป
2545 บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องมือดังกลาวเปนจํ านวน 39.22 ลานบาท ซึ่งเครื่องมือกวารอยละ 90 ของเครื่องมือและ
อุปกรณทั้งหมดเปนการสั่งซื้อจากผูผลิตตางประเทศทั้งนี้บริษัทมีการทํ าสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
(Forward Contract) ทั้งจํ านวนของมูลคาการสั่งซื้อ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ถึงแมวาบริษัท
จะมีความคุนเคยกับบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจํ าหนายก็ตาม แตบริษัทไมสามารถควบคุมตนทุนสินคาดังกลาวไดหากราคา
สินคาดังกลาวมีราคาเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทเผชิญกับความเสี่ยงจากราคาเครื่องมือและอุปกรณที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
                                                          
1 โปรดดรูายละเอยีดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 12 เร่ืองฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานหนา 51
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อาจทํ าใหบริษัทมีความจํ าเปนตองขึ้นราคาในการใหบริการเชาอุปกรณดังกลาว หรือบริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงที่ไม
สามารถซื้อสินคานั้นมาได ความเสี่ยงดังกลาวอาจสงผลตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงที่
สามารถจัดหาสินคาไดในราคาที่ถูกกวา ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดและกํ าไรของบริษัทและกลุมแม็ทชิ่งได

ถึงแมบริษัทจะไมสามารถควบคุมตนทุนในการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวได แตอุปกรณดังกลาวไมไดถูก
ผูกขาดโดยผูผลิตรายใดรายหนึ่ง และที่ผานมาผูผลิตที่มีมาตรฐานไดมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น ทํ าใหบริษัทมีทางเลือกมาก
ขึ้น และอํ านาจในการตอรองสูงขึ้น นอกจากนี้ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทสามารถนํ าอุปกรณดังกลาวเขาทํ า
สัญญาเชาทางการเงิน และสัญญาเชาซื้อ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในดานตนทุน และความเสี่ยงจากการไมสามารถจัด
หาอุปกรณดังกลาวได และหากบริษัทมีความจํ าเปนที่จะตองขึ้นราคาคาบริการเชาอุปกรณจากตนทุนที่สูงขึ้น บริษัทเชื่อ
วาการมีอุปกรณที่มีมาตรฐาน และการจัดใหมีบุคลากรที่มีทักษะความชํ านาญในการใชอุปกรณใหบริการไปพรอมกับ
การเชาอุปกรณดังกลาว จะชวยสรางความแตกตางในการใหบริการเชาอุปกรณ ซึ่งจะชวยรักษาลูกคาใหยังคงใชบริการ
ของบริษัทได

1.9 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนเกินกวารอยละ 50
ปจจุบันบริษัทฯ มีกลุมผูถือหุนรายใหญคือ กลุมชีวสุทธานนท ถือหุนรวมจํ านวน 8,222,180 หุน คิดเปนสัดสวน

รอยละ 45.68 ของทุนจดทะเบียนชํ าระแลวของบริษัทฯ และกลุมศศินมานพ ถือหุนจํ านวน 6,443,760 หุน คิดเปนสัด
สวนรอยละ 35.80 ของทุนจดทะเบียนชํ าระแลวของบริษัทฯ ถึงแมหลังจากการเสนอขายหุนในแกประชาชนในครั้งนี้จะ
ทํ าใหผูถือหุนรายใหญสองกลุมดังกลาวมีสัดสวนการถือหุนลดลงเปนรอยละ 34.26 และ 26.85 ตามลํ าดับ แตกลุมผูถือ
หุนดังกลาวยังคงถือหุนสวนใหญ ซึ่งทํ าใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตาง ๆ ได ยกเวนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ ที่กํ าหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งทํ าใหใหผูถือหุนรายอื่น ๆ 
อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกับกลุมผูถือหุนรายใหญได

1.10  ความเส่ียงในเรื่องของตลาดรองสํ าหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
เนื่องจากหุนเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนที่จะไดรับ

อนุมัติใหนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลองและไม
ไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามที่คาดการณไวหากบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสํ าหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดดํ าเนินการยื่น
ขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจดทะเบียนเพื่อใหหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนสามารถทํ าการซื้อขายหุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได


