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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ และ
แนวทางในการปองกันความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังนี้

1.1

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

1.1.1 ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง
บริษัทตองจัดเก็บสินคาคงคลังในจํานวนที่เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการกระจายสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลิตภัณฑที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทจัดเก็บสินคาคงคลังคิดเปนสัดสวน
รอยละ 37.2 ของสินทรัพยรวม สินคาหลักของบริษัท ไดแก เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม เปนสินคา
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่
แตกตางกัน ซึ่งโดยปกติสินคาแตละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจําหนายหนารานประมาณ 20-25 วัน ดังนั้น บริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการออกสินคารุนใหมที่ดีกวา
หรือกรณีพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป จนทําใหสินคาคงคลังที่มีอยูไมสามารถขายไดหรือมีมูลคาลดลง
บริ ษั ท คาดว า ผลกระทบจากความเสี่ ย งนี้ ค อ นข า งน อ ย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได ศึ ก ษาและสํ า รวจความต อ งการและ
พฤติกรรมของผูบริโภคอยูตลอดเวลา รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางใกลชิด จากประสบการณ
ของผูบริหารที่อยูในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่มายาวนานและมีความสัมพันธอันดีกับผูผลิตเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ทํา
ใหสามารถเลือกรุนสินคาที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไดเปนอยางดี
และจากการที่บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทในระดับที่ผูบริหารสามารถที่จะตรวจสอบและวิเคราะห
สินคาคงคลังไดทุกเวลา ทําใหมั่นใจวาบริษัทจะควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกลาวไดเปนอยางดี จะเห็นไดจาก
ระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังของบริษัทในป 2549 ถึง ไตรมาส 1 ป 2552 มีระยะคอนขางสั้นประมาณ 35 – 44 วัน
นอยกวาเปาหมายที่บริษัทตั้งไวที่ 50 วัน และจากนโยบายการตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาลาสมัย เคลื่อนไหว
ชา หรือเสื่อมคุณภาพที่บริษัทยึดหลัก Conservative กลาวคือหากสินคาดังกลาวมียอดการเคลื่อนไหวต่ําหรือมีอายุ
สินคามากกวา 1 ป บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารองสินคาเต็มจํานวน ซึ่งใน ไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีการตั้งสํารอง
เผื่อผลขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพและลาสมัยเพียง 9.06 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.78 ของรายไดจากธุรกิจจัด
จําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณเสริมและสินคาเทคโนโลยี ไตรมาส 1 ป 2552 หรือ รอยละ 1.8 ของสินคาคงคลัง
แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการบริหารจัดการสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และมีอายุเฉลี่ยสินคาคงคลังที่คอนขางสั้น
อนึ่ง สําหรับผลิตภัณฑรุนใหม บริษัทและผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะรวมกันเจรจาและวางแผนในการประมาณการ
ยอดขายเพื่อกําหนดจํานวนสินคาคงคลังที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจมีขอผิดพลาดจากการประมาณการดังกลาว โดย
สวนใหญผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะเขามารวมรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชนการใหเงินชดเชย หรือของกํานัลเพื่อ
โปรโมทสินคา เปนตน โดยการชดเชยอาจมีการเจรจาชดเชยเปนบางสวนของราคาที่ขาดทุนและตามปริมาณสินคา
คงคลังที่เหลืออยู
1.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุมคูคา (Supplier) รายสําคัญ
บริษัทสั่งซื้อสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่หรือผูแทนจําหนาย ซึ่งสินคาสวนใหญที่
บริษัทขายเปนของ 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Samsung และ LG บริษัทจึงจําเปนตอง
พึ่งพาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมดังกลาว ในไตรมาส 1 ป 2552 สัดสวนการขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท
ประกอบดวย Nokia รอยละ 34 Samsung รอยละ 29 Sony Ericsson รอยละ 13 LG รอยละ 7 และ Motorola
รอยละ 7 ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับกลุมดังกลาวไมมากนัก และอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถหาสินคามา
ขายทดแทนไดหากบริษัทมีขอขัดแยงกับกลุมดังกลาว อีกทั้งบริษัทเปนผูแทนจําหนายของแบรนด Motorola และ
Sony Ericsson ซึ่งหากบริษัทไมไดเปนผูแทนจําหนายใหกับ 2 แบรนดดังกลาวบริษัทอาจจะขาดรายไดจากการคาสง
และอาจทําใหมีอัตรากําไรลดลงจนมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท จึงอาจกลาวไดวาบริษัทมีความเสี่ยง
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จากการพึ่งพิงกลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุมโทรศัพทเคลื่อนที่เขามา
ดําเนินการกระจายสินคาโดยตรงในสวนคาปลีกและคาสง
ถึงแมวาบริษัทจะพึ่งพากลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ แตบริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวมีไมมากนัก เนื่องจากกลุม
ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาวเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ และไมมีความเชี่ยวชาญในชองทางการจัดจําหนายใน
ประเทศไทย ทําใหกลุมบริษัทดังกลาวจําเปนตองพึ่งพาผูแทนจําหนายและกลุมผูคาปลีกรายใหญเชนเดียวกัน ทั้งใน
ดานการวางแผนการตลาด การกระจายสินคา และสํารวจความตองการตลาด ทําใหความสัมพันธระหวางกลุมผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่กับผูแทนจําหนายและกลุมผูคาปลีกรายใหญเปนไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน ประกอบกับการที่
บริษัทมีสายสัมพันธที่ดีกับกลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่มายาวนาน ทําใหบริษัทคาดวาบริษัทสามารถที่จะดําเนิน
ธุรกิจรวมกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ไดเปนอยางดี สําหรับความเสี่ยงที่กลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะเขามาดําเนิน
ธุรกิจคาปลีกเองมีไมมากนัก เพราะความไมชํานาญตลาด และไมสามารถที่จะหาทําเลที่ตั้งของรานคาได รวมทั้ง
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่จะเกิดจากการสูญเสียความสัมพันธกับกลุมผูคาปลีกรายใหญโดยเฉพาะรายที่มีสาขา
จํานวนมาก จึงคาดวาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะเลือกที่จะไมเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกดวยตนเอง แตคงดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะเชนปจจุบันตอไป
1.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมงานและผูบริหาร
ในการดําเนินธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูบริหารและทีมงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และกํ า กั บ ธุ ร กิ จ ให เ ป น ไปในแนวทางที่ กํ า หนด ซึ่ ง หากบริ ษั ท ขาดที ม ผู บ ริ ห ารหลั ก
โดยเฉพาะประธานเจาหนาที่บริหารผูซึ่งเปนผูกําหนดกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ก็อาจเปนเหตุใหบริษัทไม
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่วางไว และมีผลกําไรของบริษัทถดถอย ไมเปนไปตามเปาหมาย
อยางไรก็ดี ที่ผานมาบริษัทมีมาตรการในการจัดสรรและกระจายหนาที่อยางเหมาะสม และในการดําเนินธุรกิ จ
ผูบริหารและทีมงานก็มีสวนรวมในการกําหนดแผนธุรกิจ และกลยุทธตางๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทก็มี
แผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรูความสามารถใหบุคลากรอยางสม่ําเสมอ บริษัทจึงเชื่อมั่นวาจะมีบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถเขามาดําเนินธุรกิจสืบทอดหนาที่ไดหากผูบริหารทานดังกลาวลาออกหรือเกษียณ
1.1.4 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่มีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันในธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่
เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสรางการดําเนินธุรกิจไมซับซอน ซึ่งผูที่เขามาแขงขันอาจเปนบริษัทขาม
ชาติขนาดใหญ ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ เชน ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูใหบริการเครือขาย หรือ ผูใหเชาพื้นที่คาปลีก
เปนตน ทําใหบริษัทเผชิญกับภาวะการแขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ นอกจากนี้บริษัทยังมี
ความเสี่ยงจากการที่คูแขงในอุตสาหกรรมอาจขายสินคาทดแทน เชน สินคามือสอง สินคาผิดกฎหมาย สินคาเลี่ยง
ภาษีหรือสินคาลอกเลียนแบบ เปนตน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหมีผูบริโภคที่นิยม
เปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ตามเทคโนโลยีใหมๆ จํานวนหนึ่ง จึงเกิดสินคามือสองที่ยังมีสภาพการใชงานดี ราคาถูก
และจากการนําเขาสินคาเลี่ยงภาษีและสินคาลอกเลียนแบบที่มีราคาถูก ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งในชวงที่
เศรษฐกิจตกต่ําอาจทําใหผูบริโภคเปลี่ยนมาซื้อสินคาทดแทนมากขึ้น ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ยอดขาย
ลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีก
โทรศัพทเคลื่อนที่มีขอจํากัดที่สําคัญ (Barriers to Entry) 2 ประการ คือ การไมสามารถหาพื้นที่รานคาที่เหมาะสม
เพราะปจจุบันทําเลที่ตั้งที่ดีมีผูประกอบการจับจองเชาไปเกือบทั้งหมดแลว และการไมไดรับความไววางใจจากผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่และไมไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดจําหนายหรือกลุมผูคาปลีกรายใหญทําใหศักยภาพในการแขงขันไม
เทาเทียมรายเดิมที่มีอยู ทําใหไมสามารถแขงขันได สําหรับกรณีที่เกรงวาผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของรายอื่นๆ
จะเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกเพิ่ม บริษัทคาดวาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะไมเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกเนื่องจาก
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ความไมคุนเคยตลาด การไมสามารถหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการสูญเสียกลุมผูคาปลีกรายใหญ
ดังที่กลาวมาแลวขางตน สวนผูใหบริการเครือขาย โดยปกติจะดําเนินธุรกิจคาปลีกรวมดวยอยูแลวทุกราย เพียงแตจะ
เนนการขายซิมการดและบัตรเติมเงินมากกกวาการขายเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ หรืออาจกลาวไดวามุงเนนการคา
ปลีกเพื่อสงเสริมธุรกิจหลักของตนเองเทานั้น เชนเดียวกันกับกลุมผูคาสงและผูแทนจําหนายซึ่งปจจุบันแทบทุกรายก็
มีสวนที่ดําเนินการคาปลีกอยูแลว ดังนั้นบริษัทคาดวาโอกาสที่จะมีผูคาปลีกรายใหญรายใหมเขามาแขงขันจึงมีไมมาก
นัก
สําหรับกรณีตลาดสินคามือสอง สินคาหนีภาษีและสินคาลอกเลียนแบบ บริษัทคาดวาตลาดดังกลาวถึงแมจะเปนตลาด
ที่มีขนาดใหญและมีแนวโนมการเติบโตที่ดีในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา แตผลกระทบของการเปนสินคาทดแทนตอ
ยอดขายบริษัทไมนาจะมากนัก เนื่องจากกลุมเปาหมายที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มือสองกับกลุมที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
จากรานเจมารทเปนคนละกลุม โดยกลุมที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มือสองจะเปนกลุมลูกคาที่เนนราคาเปนสําคัญซึ่งเปน
กลุมเดียวกับรานคารายยอย สวนกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัทจะเนนการใหบริการและความเชื่อมั่นในคุณภาพ
สินคาเปนหลัก
1.1.5 ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกระจายสินคาไปตามสาขาในพื้นที่ตางๆ
ประกอบกับสินคามีมูลคาพอสมควร เคลื่อนยายสะดวกและเปนที่ตองการโดยทั่วไป จากลักษณะดังกลาว บริษัทอาจ
เผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฎิบัติงาน เชน พนักงานขายประจําสาขา และพนักงานเก็บสินคา
เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลประกอบการของบริษัทได
บริษัทตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทจึงไดวางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไวเปน
อยางดีโดยการนําระบบสารสนเทศมาชวยสนับสนุน เชน ในสวนการขายหนาราน บริษัทมีการบันทึกเลขประจําตัว
เครื่ อ งที่ ข ายทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารขาย มี ก ารโอนเงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการขายสิ น ค า ทุ ก วั น มี ก ารตรวจสอบโดยวิ ธี ก ารสุ ม
ตรวจสอบจาก Sales Manager อยางสม่ําเสมอ ในสวนระบบจัดเก็บสินคา บริษัทก็มีมาตรการตรวจสอบสินคาโดย
ละเอียดและมีการตรวจนับปริมาณจริงทุกสัปดาห โดยพนักงานดูแลสินคาทุกรายจะตองรับผิดชอบรวมกันหากมี
สินคาสูญหาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษในเรื่องการทุจริตอยางรุนแรงและพนักงานบริษัทตองมีเงินประกันกับ
บริษัทจํานวนหนึ่ง ซึ่งจากมาตรการดังกลาวทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาถึงแมวาเกิดการทุจริตขึ้นจริง บริษัทก็สามารถที่จะ
ตรวจพบไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยมาตรการตางๆ และระบบงานที่บริษัทวางไวเปนอยางดีก็จะชวยจํากัดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นไวในระดับที่ไมเปนสาระสําคัญตอผลประกอบการ ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทมีความเสียหายจากการ
ทุจริตของพนักงานมูลคาประมาณ 650,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.01 ของรายไดรวมในป 2550 ในขณะที่ป 2551
บริษัทไมมีความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตพนักงานเลย คงมีแตความเสียหายเล็กนอยที่เกิดจากการผิดพลาดใน
การขาย ซึ่งบริษัทก็ไดเรียกเก็บคาเสียหายดังกลาวจากพนักงานที่ปฏิบัติผิดพลาดซึ่งเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้
บริษัทไดมีการทําประกันความซื่อสัตยของพนักงาน ซึ่งหากบริษัทไดรับความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน
ก็จะไดรับสินไหมทดแทนจากบริษัทประกัน
1.2

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่

1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจาของพื้นที่ และความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญา
บริษัทดําเนินธุรกิจในการบริหารพื้นที่เชาใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบการบริหารพื้นที่เฉพาะสวนโทรศัพทเคลื่อนที่และ
สินคาเทคโนโลยีในนาม IT Junction และการบริหารพื้นที่คาปลีกทั้งหมด (Stand Alone) โดยมีสินคาเทคโนโลยีเปน
จุดขายหลักในนาม เจ-เวนิว ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้ บริษัทจะเชาชวงพื้นที่จากเจาของพื้นที่ โดยในสวน IT Junction
จะเชาชวงมาจากหางสรรพสินคาและโมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นระหวาง 1-3 ป
ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาหรือถูกเรียกรองคาเชาเพิ่มขึ้น หากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง
สําหรับในสวนโครงการ เจ-เวนิว บริษัทจะเชาชวงในลักษณะเชาเหมาอาคารหรือเชาพื้นที่สวนใหญระยะยาว
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10-15 ป ซึ่ ง ป จจุ บั น บริษั ท บริ หารโครงการที่อ ยู บ ริ เ วณใกลเ คี ย งนิค มอุ ต สาหกรรมนวนครเพี ย งโครงการเดี ย ว
โดยบริษัททําสัญญาเชากับเจาของพื้นที่เปนระยะเวลา 12 ป ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2552 เหลืออายุสัญญา 10.2 ป
ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่เจาของพื้นที่ไมตอสัญญา ทําใหบริษัทสูญเสียรายไดและสงผลกระทบตอผล
การดําเนินของบริษัท
อยางไรก็ตามในธุรกิจการบริหารพื้นที่ในลักษณะ IT Junction บริษัทคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสัญญาเวลาระยะสั้น
ไมได เพราะเปนลักษณะธุรกิจที่กระทํากันโดยปกติ โดยใชวิธีการทําสัญญาระยะสั้นซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เลือกสถานที่ผิดพลาดและประสบปญหาขาดทุนจากการบริหารพื้นที่ อีกทั้งความสําเร็จในการบริหารพื้นที่ที่ผานมา
ทําใหเจาของพื้นที่สวนใหญพอใจกับการบริหารพื้นที่ของบริษัทและตอสัญญากับบริษัทมาโดยตลอด เวนแตเจาของ
พื้นที่บางรายที่เรียกรองคาเชาพื้นที่เพิ่มในอัตราที่สูงจนบริษัทคาดวาอัตรากําไรจะไมคุมกับการลงทุน บริษัทจึง
ปฏิเสธการตอสัญญา
อนึ่งสําหรับกรณีของการบริหารพื้นที่ในสวนโครงการ เจ-เวนิว นั้นบริษัทมีการตกลงสัญญาระยะยาวกับเจาของพื้นที่
ในระยะเวลาที่บริษัทคาดวาบริษัทจะไดรับผลตอบแทนที่พอเพียงตอความเสี่ยงและตนทุนเงินลงทุนที่บริษัทแบกรับ
อยู ซึ่งหากเจาของพื้นที่ไมตอสัญญา บริษัทก็จะไดรับผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจแลวในระดับหนึ่ง ประกอบกับ
การที่บริษัทมีนโยบายเลือกเจาของพื้นที่ที่ตกลงจะพัฒนาพื้นที่รวมกันเปนผูที่ไมมีประสบการณตรงในการพัฒนา
พื้นที่คาปลีก การดําเนินธุรกิจสวนนี้จึงเปนในลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหบริษัทคาดวาจะมีโอกาสไดรับการตอ
สัญญาในอนาคต
1.3

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้

1.3.1 ความเสี่ยงจากสภาวะการที่มีอัตราการลาออกพนักงานสูง
ในการดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ รูปแบบการติดตามหนี้และการเจรจาเรงรัดชําระหนี้สงผลใหพนักงานติดตามหนี้
มีความตึงเครียดคอนขางสูง ทําใหมีอัตราการลาออกและเปลี่ยนอาชีพการทํางานของบุคลากรดังกลาวที่สูง โดยใน
ป 2549-2551 บริษัทมีพนักงานลาออกเฉลี่ยรอยละ 11.2 ตอเดือน สงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการมีบุคลากร
ไมเพียงพอหรือการดําเนินงานไมตอเนื่องจนถึงระดับที่อาจกระทบกระเทือนตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
บริษัทตระหนักดีถึงปญหาดังกลาวจึงมีการวางแผนระบบฐานขอมูลและระบบการทํางานที่ดี ซึ่งจะทําใหการลาออก
ของพนักงานติดตามหนี้มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทนอยที่สุด โดยบริษัทมีการแบงการทํางานเปนทีม
โดยกระจายขอมูลรวมไปใหทีมงานติดตามหนี้ที่แยกเปนชุดๆ ตามกลุมลูกคา ลูกคารายหนึ่งๆ จะถูกบุคลากรหลาย
คนในทีมงานเวียนกันติดตามหนี้ที่คาง และจะบันทึกขอมูลการติดตามในฐานขอมูลสวนกลาง ทั้งนี้ ถึงแมพนักงานจะ
ลาออก บริษัทก็สามารถติดตามขอมูลและดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับลักษณะงานติดตามเรงรัดหนี้เปน
งานที่ดําเนินงานเปนอิสระ พนักงานรายใหมสามารถเขามาดําเนินงานทดแทนกันไดงาย ทําใหการโยกยายไมสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานนัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดสัมมนาใหกับบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรและลดความ
ตึงเครียดในการทํางาน โดยบริษัทตั้งเปาหมายในการลดอัตราการลาออกพนักงานใหต่ํากวารอยละ 10 ตอเดือนให
ไดภายใน 2 ปขางหนา
1.3.2 ความเสี่ยงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้
บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของบริษัทซึ่งอาจทํา
ใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้
อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทไมเคยมีกรณีถูกฟองรองดําเนินคดีจากกลุมลูกหนี้ที่ถูกติดตามเรงรัดหนี้ เนื่องจาก
บริษัทมีการอบรมและมีมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลใหพนักงานติดตามเรงรัดหนี้ปฏิบัติตอลูกหนี้ดวยวิธีการที่
สุภาพและเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทและผูวาจาง บริษัทจึงเชื่อวาโอกาสที่บริษัทจะถูกฟองรอง
ดําเนินคดีมีนอยมาก
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1.3.3 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจกับผูที่
ถูกติดตามหนี้ ประกอบกับการที่มีผูเรงรัดหนี้บางรายในกลุมอุตสาหกรรมกระทําการเรงรัดหนี้ในแนวทางที่ไม
เหมาะสม เชน ใชคําไมสุภาพ ติดตามหนี้ในลักษณะที่สรางความรําคาญและกอกวน จนถึงขั้นทําการขมขู ทําให
บริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณของ
บริษัท
บริษัทมีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทกําหนด
นโยบายชวงเวลาโทรติดตามเรงรัดหนี้ตั้งแตเวลา 8.00 น. จนถึง 20.00 น.เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกรและมาตรการ
อื่นๆซึ่งเปนแนวนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้อยางสุภาพ ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงหนี้ ตาม
หนังสือเวียนที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อไมใหเปนการรบกวนลูกหนี้ อีกทั้งยังมีนโยบายเขมงวดให
ผูติดตามหนี้ดําเนินการอยางสุภาพ ซึ่งเทาที่ผานมาบริษัทไดรับความไวใจจากลูกคากลุมผูวาจางในระดับสูงในดาน
คุณภาพการติดตามหนี้ จากอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับแจงจากกลุมผูวาจางในดานการรองเรียนการติดตามหนี้
ที่ไมเหมาะสมของบริษัทแมแตรายเดียว
1.4

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ

1.4.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร
บริษัทดําเนินธุรกิจในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากบริษัทเชาซื้อและสถาบันการเงินมาดําเนินการจัดเก็บหนี้และติดตาม
ดวยตนเอง โดยบริษัทจะลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวมาในราคาคิดเปนอัตรารอยละ 3-20 ของมูลหนี้ขึ้นกับ
ลักษณะหนี้ ระยะเวลาที่คางชําระ และลักษณะลูกหนี้ ปจจุบันบริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัทเชาซื้อ 3 แหงและซื้อหนี้
จากสถาบันการเงิน 2 แหง รวม 12 กลุมหนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถจะเก็บหนี้
ไดตามเปาหมายและประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานดังกลาว โดยในป 2550 บริษัทเก็บหนี้ไดต่ํากวา
เปาหมายในครึ่งปแรกรอยละ 30 และบริษัทตองทบทวนเพื่อปรับปรุงเปาหมายและแผนการติดตามหนี้ในครึ่งปหลัง
ซึ่งภายหลังการปรับแผนบริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ไดตามเปาหมาย
อยางไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนอยางรอบคอบในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารในแตละครั้ง โดยบริษัทจะทําการ
ตรวจสอบขอมูลหนี้โดยละเอียด ทั้งจากขอมูลที่สถาบันการเงินจัดให ฐานขอมูลที่มีอยูของบริษัท และขอมูลจาก
ภายนอก เพื่อประเมินสัดสวนเงินที่บริษัทจะจัดเก็บได ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมีประสบการณติดตามหนี้เปนระยะเวลา
ยาวนาน มีระบบฐานขอมูลลูกหนี้จํานวนมาก ประกอบกับในการซื้อหนี้ บริษัทจะเลือกซื้อหนี้ที่บริษัทคุนเคยหรือ
แมกระทั่งเคยติดตามหนี้ประเภทดังกลาวมากอนในชวงที่ผูขายหนี้วาจางบริษัทในการติดตามหนี้ ทําใหบริษัทมั่นใจ
วาบริษัทมีศักยภาพในการติดตามหนี้ไดตามเปาหมายที่วางไว และจะไดรับรายไดในระดับที่คุมความเสี่ยง ซึ่งความ
เสี่ยงที่แบกรับอยูนั้นก็อยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการไดเชนกัน สําหรับกรณีที่มีการเก็บหนี้ต่ํากวาเปาหมายมี
สาเหตุจากการที่บริษัทวางแผนเก็บหนี้ที่เร็วเกินไป เนื่องจากเปนหนี้กองแรกที่บริษัทซื้อ ภายหลังการวิเคราะหเชิงลึก
จึงไดปรับแผนใหเหมาะสม ซึ่งจากประมาณการใหมบริษัทคาดวาจะไดกําไรจากการซื้อหนี้มาบริหาร เพียงแตจะใช
เวลาในการเก็บหนี้นานขึ้น
1.5

ความเสี่ยงดานการเงิน

1.5.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศในสวนการสั่งซื้อสินคาจาก Motorola และ สั่งซื้อสินคา J-Fone
จากตัวแทน หรือ โรงงานผูผลิต J-Fone รวมคิดเปนรอยละ 5 ของยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมดในไตรมาส 1 ป 2552 โดย
มีมูลคาการสั่งซื้อที่ 52 ลานบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ในป 2549 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.03 ของรายไดรวม
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หรือรอยละ 5.4 ของกําไรสุทธิ ในป 2550 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 9.2 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.20
ของรายไดรวม หรือรอยละ 13.8 ของกําไรสุทธิ และป 2551 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.9 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 0.03 ของรายไดรวม หรือรอยละ 1.96 ของกําไรสุทธิสําหรับป2551 สําหรับไตรมาส 1 ป 2552 บริษทั
มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.4 ลานบาทคิดเปนรอยละ 2.0ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนปริมาณที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนหรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกลาว
อยางไรก็ดี บริษัทคาดวาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีไมมากนัก เนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงในสวนดังกลาวดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
การประกันความเสี่ยงเต็มจํานวน (Fully Hedging) หรือประกันความเสี่ยงบางสวน (Partial Hedging) ทั้งนี้การ
ประกันความเสี่ยงจะเปนการตัดสินใจของทีมงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีผูอํานวยการฝายการเงินเปน
หัวหนาทีม แตอยางไรก็ตามคาดวาความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลงในอนาคตเนื่องจาก
บริษัทจะสั่งซื้อสินคาจาก Motorola นอยลงมาก เนื่องจาก Motorola หยุดกิจกรรมการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ประเทศไทยตั้งแต ป 2552
1.5.3 ความเสี่ยงจากดําเนินธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิต่ํา
ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิที่ต่ํา โดยในป 2551 และ ในไตรมาส 1 ป
2552 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 12.2 และ รอยละ 12.8 อัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 1.76 และรอยละ 1.63
ตามลําดับ หากบริษัทเผชิญกับความผันผวนทั้งทางดานธุรกิจ เชน การปรับลดราคาของสินคา หรือไดรับคาสงเสริม
การขายนอยลง ก็อาจทําใหบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนทันที
บริษัทตระหนักดีถึงสถานการณการดําเนินธุรกิจในปจจุบันวา ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริมซึ่ง
เปนธุรกิจหลักของบริษัทเปนธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ํา โดยในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจ
จัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม เพียงรอยละ 13 ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม อีก
ทั้งบริษัทยังตองพึ่งพิงรายไดสงเสริมการขายจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังนั้น บริษัทจึงไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจที่มี
อัตรากําไรสูงขึ้น เชน ธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีก และธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2552 มีอัตรากําไร
ขั้นตนที่รอยละ 26.6 และรอยละ 38.5 ตามลําดับ และมีการกระจายสัดสวนของกําไรขั้นตนไปสูธุรกิจที่เกี่ยวของมาก
ขึ้น คือ กําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวนรอยละ 87.1 ธุรกิจบริหารพื้นที่จํานวนรอยละ 4.8
และธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้จํานวนรอยละ 8.1 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด ซึ่งบริษัทคาดวาหากสัดสวนรายไดจากธุรกิจ
บริหารพื้นที่คาปลีกซึ่งปจจุบันคิดเปนเพียงรอยละ 2.4 ของรายไดทั้งหมดใน ไตรมาส 1 ป 2552 และสัดสวนรายได
จากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ซึ่งปจจุบันคิดเปนรอยละ 2.7 ของรายไดทั้งหมดในไตรมาส 1 ป 2552 เติบโตขึ้นก็จะทําให
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิโดยรวมสูงขึ้น นอกจากนี้ ในธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และ
อุปกรณเสริมนั้น บริษัทประเมินวาบริษัทอยูในชวงเติบโตเพื่อขยายสวนแบงการตลาด หากบริษัทเติบโตไดตาม
เปาหมายก็จะทําใหมีอํานาจตอรองกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งจะทําใหอัตรากําไรในอนาคตสูงขึ้นดวย
ประกอบกับในป 2552 บริษัทมีเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจขายโทรศัพทเคลื่อนที่ House Brand ภายใตแบรนด
J-Fone ซึ่งเปนสินคาที่มีอัตรากําไรสูงกวาแบรนดปกติ โดยในไตรมาส 1 ป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจาก แบรนด
J-Fone ประมาณรอยละ 9 ของรายไดจากการจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกในชวงครึ่งหลัง
ของป 2552 บริษัทจึงคาดวาจะมีอัตรากําไรเติบโตสูงขึ้นในป 2552
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1.6

ความเสี่ยงสําหรับผูลงทุน

1.6.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัท มากกวารอยละ 50
บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยาและนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งถือหุนในสัดสวน
รวมกันประมาณรอยละ 93.9 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน อยางไรก็ดีภายหลังที่
บริษัทเพิ่มทุนและกระจายหุนใหกับประชาชน พนักงานและผูบริหารของบริษัทประมาณรอยละ 25.0 สัดสวนของกลุม
ผูถือหุนรายใหญดังกลาวจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 70.9 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งยังคงสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริษัท หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียง
สวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของ
ที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ถวงดุล
หรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได
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