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1. ปจจัยความเส่ียง

การลงทุนในหุนสามัญที่เสนอขายครั้งนี ้ผูลงทุนตองพิจารณาปจจัยความเส่ียงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงท่ี
ระบุไวในเอกสารฉบับน้ี โดยความเส่ียงท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีไดอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน และการคาดการณใน
อนาคตเทาที่จะสามารถระบุได แตในอนาคตอาจมีปจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมเน่ืองจากปจจัยแวดลอมของบริษัทฯมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในเอกสารน้ีไมไดระบุไว ดังน้ันกอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองพิจารณาความเสี่ยงอยางรอบคอบ โดย
ความเสี่ยงหลักสามารถจํ าแนกไดดังน้ี

1.1 ความเส่ียงดานการดํ าเนินธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาการแตงต้ังเปนตัวแทนจัดจํ าหนายสินคา
การเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาจากเจาของผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญมากในการดํ าเนินธุรกิจ

ประเภทน้ี  โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมไดรับแตงต้ังเปนตัวแทนจัดจํ าหนายสินคาท่ีมีช่ือเสียงเปนจํ านวนมากท้ัง
ประเภทที่เปนตัวแทนในการจัดจํ าหนายเพียงรายเดียวในประเทศไทย (Sole Distributor) และการเปนตัวแทนในการจัด
จํ าหนายหลัก (Main Distributor) โดยท่ัวไปอายุของสัญญาจะมีระยะเวลาหน่ึงปและจะมีการตอสัญญาตอไปถาบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติตามขอตกลงกับผูแทนจํ าหนายได ดังน้ันถามีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือหยุดตอสัญญาจากตัวแทน
จํ าหนายซ่ึงอาจมีสาเหตุจากการท่ีบริษัทฯหรือบริษัทยอยไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในสัญญา เชน ไมจายเงินคาซ้ือสิน
คาหรือยอดขายไมถึงเปาหมายท่ีคูสัญญาวางไว เปนตน อาจทํ าใหมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ โดยสัญญาหลักท่ี
สํ าคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทหากไมไดรับการตอสัญญาประกอบดวย สัญญาจากบริษัท Microsoft
USA. ไดแก สัญญาดานการจัดจํ าหนายสินคาประเภทซอฟตแวรและอุปกรณตอพวงและอีกสัญญา คือ สัญญาการเปนผู
ผลิตซ้ํ าซอฟตแวร ซ่ึงหากไมไดรับการตอสัญญาจากบริษัท Microsoft USA. ทางดานการจัดจํ าหนายสินคาประเภท
ซอฟตแวรและอุปกรณตอพวงจะทํ าใหมีผลกระทบตอรายไดรวมในป 2545 คิดเปนประมาณรอยละ 39.39 ของรายไดรวม
และหากไมไดรับการตอสัญญาการเปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรจะทํ าใหมีผลกระทบตอรายรวมในป 2545 คิดเปนประมาณรอย
ละ 5.69 ของรายไดรวม อยางไรก็ดี ทางบริษัทฯคาดวาโอกาสท่ีจะไมไดรับการตอสัญญาเปนตัวแทนจํ าหนายจากบริษัท
Microsoft USA. มีนอยมากเนื่องจากผลการดํ าเนินงานท่ีผานมา บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดขายที่เพิ่มอยางตอเนื่องทุกๆ
ป นอกจากน้ีบริษัทฯไดรับรางวัลดานรายงานขอมูลไดรวดเร็วและถูกตองในป 1999 และไดเลือ่นช้ันจาก Authorized
Replicator เปน Certified Authorized Replicator เน่ืองจากบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ Microsoft
USA.  ไดเปนอยางดี ทํ าใหไดรับการไววางใจใหผลิตงานมากข้ึน และชวยใหความเส่ียงเร่ืองการตอสัญญากับ Microsoft
USA. ลดลง โดยที่ผานมาบริษัทฯไดรับการแตงต้ังเปนผูผลิตซ้ํ าซอฟตแวรมาเปนระยะเวลากวา 10 ป จากเหตุผลดังกลาว
ทํ าใหบริษัทฯมีความรูและความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไดเปนอยางดีมาโดยตลอด รวมทั้งท ําใหบริษัทฯมี
ความสัมพันธทีดีกับคูคาตลอดมา ดังน้ันโอกาสในการไมไดรับการตอสัญญาจึงมีนอยมาก

สวนสัญญาการแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายสินคาอ่ืนๆในป 2545 มีทั้งสิ้นจํ านวน 8 สัญญา โดยหากมีการ
หยุดตอสัญญา สัญญาแตละฉบับจะกระทบรายไดไมเกินรอยละ 5 ของรายไดรวมท้ังหมด ซึ่งถือวามีผลกระทบไมมากนัก
อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมีโอกาสในการเปนตัวแทนจํ าหนายสินคาเพ่ิมเติมในอนาคตเพ่ือเปนการสรางเสริมราย
ไดของบริษัทฯและบริษัทยอยอีกทางหน่ึงดวย

1.1.2 ความเสีย่งดานรายไดจากการประมูล
ในป 2545 บริษัทมีรายไดรวมท้ังส้ิน 683.92 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 479.37 ลานบาทในป 2544 หรือเพ่ิม

ขึ้นกวารอยละ 42.67 ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตท่ีสูง อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดสวนหน่ึงมาจากชองทาง
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การประมูลงานจากทางภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสายธุรกิจท่ีมีฐานลูกคาหลักจากภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาค
การศึกษา ไดแก สายธุรกิจทีป่รึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร สายธุรกิจรวบรวมระบบเครือขาย สายธุรกิจภูมิสาร
สนเทศ และ สายธุรกิจเคร่ืองมือวัดและทดสอบ ซ่ึงในป 2545 มีรายไดประมาณรอยละ 48 จากรายไดรวมท้ังหมด ดังน้ัน
รายไดสวนน้ีของทางบริษัทฯจึงข้ึนกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการ ซ่ึงมีความไมแนนอนข้ึนกับภาวะ
เศรษฐกิจและงบประมาณของหนวยงานน้ันๆเปนสํ าคัญ รวมถึงนโยบายตางๆ ของภาครัฐบาลท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต
เชน การเปลีย่นแปลงวิธีการประมูลราคาในโครงการราชการใหเปนการประมูลผานระบบอินเตอรเนต การเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับกระทรวง ทบวง กรม เปนตน อาจทํ าใหการประมูลงานไมเปนไปดังเปาหมายและกระทบกับรายไดของบริษัทฯ
และบริษัทยอยโดยรวม ซ่ึง ณ ปจจุบัน บริษัทฯมีโครงการท่ีชนะการประมูลแลวแสดงไวในหัวขอท่ี 3.8 เร่ืองโครงการท่ียัง
ไมไดสงมอบและโครงการที่ยื่นประมูลแลวแตยังไมทราบผลการประมูลและโครงการที่ยังไมไดเขาไปประมูลแตมีแผนที่จะ
เขาไปประมูลไดแสดงไวในหัวขอที่ 12.3.3 ปจจัยท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากบริษัทฯมีประสบการณและช่ือเสียงเปนท่ียอมรับจากลูกคามากกวา 16 ป ทํ าใหท่ีผานมาบริษัทฯไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี และไดเปนผูชนะการประมูลอยางตอเนื่อง รวมถึงในหลายสายธุรกิจเอง มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมสัดสวนลูกคาภาค
เอกชนเพ่ิมเติมดวย

นอกจากน้ีจากโครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2545 พบวาทางบริษัทฯมีการกระจาย
ความเส่ียงไปยังธุรกิจดานอ่ืนท่ีไมตองทํ าการประมูลโครงการ ไดแก สายธุรกิจการจัดจํ าหนายสินคาไอทีและสายธุรกิจการ
ผลิตซ้ํ าซอฟตแวร และในป 2546 บริษัทฯจะมีการรับรูรายไดเพ่ิมเติมจากธุรกิจการพัฒนาซอฟตแวร เน่ืองจากบริษัทฯเขา
รวมลงทุนในบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล ซอฟตแวร เดเวลลอปเมนท จํ ากัด ในสัดสวนรอยละ 60 เม่ือเดือนกุมภาพันธท่ีผาน
มา ซึ่งจะทํ าใหบริษัท ISD มีสถานภาพเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และจะชวยใหบริษัทฯสามารถลดความเส่ียงดานความ
ผันผวนทางดานรายไดในระดับหน่ึง

1.1.3 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความชํ านาญเฉพาะดาน
ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจท่ีตองพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความรู ความชํ านาญเฉพาะดานเปน

จํ านวนมาก เน่ืองจากธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหลากหลายในดานสาขา พนักงานตองมีความรู ความเช่ียว
ชาญ และความเขาใจท่ีดี และผานการทดสอบการใหบริการจากเจาของผลิตภัณฑ จึงจะทํ าใหสามารถรับรูเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเพ่ือสามารถใหบริการกับลูกคาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพอยางมืออาชีพเพ่ือ
เสริมสรางภาพพจนใหกับบริษัทฯและบริษัทยอย หากบริษัทฯและบริษัทยอยสูญเสียบุคคลเหลานี้ไปยอมมีผลกระทบตอ
การดํ าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในอนาคต ทางบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดเห็นความสํ าคัญในเร่ืองน้ีเปนอยาง
มาก จึงมีนโยบายในการจูงใจใหพนักงานทํ างานกับบริษัทฯและบริษัทยอยในระยะยาว เชน เมื่อไตรมาส 3 ป 2545 ที่ผาน
มา บริษัทฯไดมีโครงการ เสนทางการเติบโตของสายอาชีพ (Career Path System)  คือ การกํ าหนดแนวทางในการเติบโต
ของพนักงาน โดยกํ าหนดคุณสมบัตใินการเล่ือนข้ันและตํ าแหนง ซ่ึงประกอบดวย การศึกษา ประสบการณในการทํ างาน
การประเมินผลงานที่ผานมา รวมท้ังความจํ าเปนในการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จํ าเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีในแตละ
ระดับงาน และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
ถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนเดิมท่ีเปนพนักงานของบริษัทสามารถซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนเกินสิทธ์ิไดในกรณีท่ีมีหุนเหลือ
จากการใชสิทธิ์ของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท้ังน้ีเพ่ือใหพนักงานมีความรูสึกเปนสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ นอก
จากผลดังกลาวขางตนการใหพนักงานถือหุนของบริษัทฯยังสงผลใหพนักงานทุมเทและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างานอีก
ดวย โดยที่ผานมาบริษัทมีอัตราการยายงานของพนักงานในระดับท่ีต่ํ า
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1.1.4 ความเสี่ยงจากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
เน่ืองจากบริษัทฯ ไดลงทนุในบริษัท ไอท ี ดิสทริบิวช่ัน จํ ากัด โดยถือหุนอัตรารอยละ 99.99 และบริษัท

ยอยดังกลาวประกอบธุรกิจทางดานตัวแทนจํ าหนายซอฟตแวรของ Microsoft USA. ซ่ึงสินคาดังกลาวเปนสินคาท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตองตามกฎหมาย ดังน้ันหากผูใชสินคาหันไปใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงมีราคาท่ีถูกกวาสินคาถูกตองตามกฎหมาย
ของบริษัทฯอาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯโดยรวม โดยในปจจุบันซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิครองสวนแบงการตลาด
กวารอยละ 77 อยางไรก็ตาม ทางบริษัท ไมโครซอฟต (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดรวมมือกับภาครัฐบาลอยางจริงจังในการ
ปราบปรามซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์เหลานี ้ทํ าใหบริษัทฯคาดวาซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิจะมีแนวโนมท่ีลดลงในอนาคต

1.1.5 ความเส่ียงจากการแขงขัน
ธุรกิจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแขงขันคอนขางสูง โดยจะมีการแขงขันกันในดานของราคาเพ่ือ

แยงชิงหรือรักษาสวนแบงการตลาด ซึ่งอาจเปนผลใหอัตราการท ํากํ าไรของบริษัทฯมีแนวโนมลดลงในอนาคต ดังน้ันทาง
บริษัทฯจึงไดพยายามสรางความแตกตางในดานสินคา โดยในสายงานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมูลงานโครงการ เชน
สายธุรกิจการรวบรวมระบบคอมพิวเตอรหรือการรวบรวมระบบเครือขายไดมีการสรางทีมงานและพันธมิตรในการพัฒนา
ซอฟตแวรใหตรงกับความตองการของลูกคาเพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคาและบริการ สวนสายธุรกิจจัด
จํ าหนายสินคาไอทีมีการจัดจํ าหนายสินคาหลักคือ ซอฟตแวร Microsoft ใหกับผูประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรในประเทศซ่ึง
มีตัวแทนจํ าหนายหลักเพียง 2 ราย ทํ าใหมีความเส่ียงดานการแขงขันต่ํ า นอกจากน้ีสายธุรกิจดังกลาวยังจัดจํ าหนายสินคา
อื่นๆ เชน กลองดิจิตอล ของ Fuji เพ่ือกระจายความเส่ียงอีกดวย

1.1.6 ความเสี่ยงจากการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามท่ีกํ าหนด
สํ าหรับงานดานโครงการของทางรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ หากบริษัทฯไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคา

ทันตามที่กํ าหนดในสัญญา บริษัทฯตองถูกปรับเงินจากความเสียหายของลูกคา ทํ าใหโครงการมีตนทุนสูงข้ึน บริษัทฯจึงมี
ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงเง่ือนเวลาในการสงมอบงานตอหนวยงานเหลาน้ัน ซึ่งการสงมอบสิน
คาไมไดตามที่กํ าหนดในสัญญาอาจมีสาเหตุไดหลายสาเหตุ เชน บริษัทฯไมเขาใจในความตองการสินคาของลูกคา การสง
สินคาจากตางประเทศลาชา เปนตน จากประวัติท่ีผานมา 5 ปยอนหลัง บริษัทฯมีการสงมอบสินคาใหลูกคาไมทันตามท่ี
กํ าหนดซ่ึงกระทบรายไดของบริษัทเพียง 0.51 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักคือ บริษัทคูคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ระบุในสัญญาได อยางไรก็ตามทางบริษัทฯไดเพ่ิมมาตรการปองกันความเส่ียงทางดานน้ีไดจากการคัดเลือกโครงการท่ีทาง
บริษัทฯมีความรูความเขาใจและสามารถทราบถึงความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง ท้ังน้ีบริษัทฯไดมีมาตราการปอง
กันเหตุการณดังกลาวเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด โดยการกํ าหนดใหมีการทบทวนความสามารถขององคกรในแตละคร้ัง
กอนที่จะทํ าการเสนอราคา พรอมกับการวางแผนการดํ าเนินธุรกิจเปนอยางดี เพ่ือใหมั่นใจวาในบริษัทฯสามารถปฏิบัติงาน
ไดและสามารถสงมอบงานไดทันกํ าหนดเวลา

1.2 ความเส่ียงดานการเงิน

1.2.1 ความเสี่ยงดานความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีทํ าใหสินคาลาสมัยงาย
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานไอทีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทํ าใหอาจมีผลกระทบตอสินคาคง

เหลือของบริษัทฯและบริษัทยอยที่จํ าหนายไมได และสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากสินคาเหลาน้ี อยางไร
ก็ดี บริษัทฯไมมีนโยบายในการจัดซ้ือสินคามาเก็บไวเพ่ือจํ าหนาย แตจะจัดซ้ือสินคาดังกลาวเมื่อไดทํ าสัญญากับลูกคาเปน
โครงการไป โดยบริษัทฯจะส่ังซ้ือเม่ือไดรับคํ าสั่งซ้ือจากลูกคาแลวเทาน้ัน ดังน้ัน สินคาคงเหลือของบริษัทฯ จึงมีระยะเวลา
เก็บสินคาโดยเฉล่ียเพียง 25 วันเทาน้ัน โดยจะมีการนํ าสินคาคงเหลือเหลาน้ันมาทดสอบการใชงานกอนสงมอบสินคาให
กับลูกคาทุกคร้ัง
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ในสวนของสายธุรกิจการจัดจํ าหนายสินคาไอที ที่อาจมีความจํ าเปนตองเก็บสินคาคงเหลือไวบางสวน
ทางสายงานจะทํ าการสํ ารวจตลาดกอนการส่ังซ้ือสินคามาเก็บไว โดยมีการประมาณความตองการซ้ือของลูกคาอยางรอบ
คอบ และมกีารจัดรายการสงเสริมการขายรวมกับตัวแทนจํ าหนาย (Reseller) เพ่ือระบายสินคาคงคลังที่ลาสมัยออกไป
โดยในป 2545 บริษัทฯมีนโยบายการต้ังสํ ารองสินคาลาสมัยรอยละ 100 ส ําหรับสินคาคงคลังท่ีมีอายุมากกวา 1 ปข้ึนไป
โดยมียอดการต้ังสํ ารองทั้งสิ้น 3.37 ลานบาท

1.2.2 ความเส่ียงดานลูกหน้ี
ปจจุบันกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคาท่ีเปนหนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ และกลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทภาคเอกชน ซ่ึงเปนการซ้ือขายโดยการใหเครดิตในการชํ าระเงิน ซ่ึงในป 2545
สัดสวนยอดขายของกลุมลูกคาท่ีเปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และลูกคาเอกชน คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.45 และ
46.55 ของรายไดจากการขายท้ังหมดตามลํ าดับ ซ่ึงในกรณีท่ีลูกหน้ีการคาของบริษัทฯและบริษัทยอยมีลักษณะเปนหน้ีสูญ
หรือหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํ านวนที่มีนัยสํ าคัญอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯและบริษัทยอยในการจัดหาเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทยอย มีฐานลูกคาหลักเปนหนวยงานราช
การและรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีฐานะการเงินท่ีมีความมัน่คงสูง ประกอบกับบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายการใหสินเช่ือท่ีรัดกุม
แกกลุมลูกคาบริษัทเอกชนซ่ึงเปนกลุมลูกคาองคกรขนาดใหญ จึงทํ าใหท่ีผานมาบริษัทมีหน้ีสูญนอยมาก อยางไรก็ตามในป
ที่ผานมา บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมีนโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํ านวนจากลูกหน้ีภาคเอกชนท่ีคาดวาจะ
เก็บเงินไมไดเต็มจํ านวน โดยมียอดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 0.15 ลานบาท สวนในป 2546 และปตอไป บริษัทฯและ
บริษัทยอย มีนโยบายในการตั้งส ํารองหน้ีสงสัยจะสูญคือ ลูกหน้ีภาคเอกชนที่มีการคางการชํ าระเงินมากกวา 180 วัน จะท ํา
การตั้งสํ ารองหนี้สูญทั้งจํ านวน สวนลูกคาภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไมมีการต้ังสํ ารอง เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาท่ีมีฐานะ
การเงินท่ีม่ันคง

1.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
จากการที่โครงสรางรายไดทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนเงินบาทเน่ืองจากเปนการขายภายใน

ประเทศทั้งจํ านวน ในขณะที่โครงสรางตนทุนบริษัทฯและบริษัทยอยมีการส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศ โดยในป 2545
บริษัทฯมีการส่ังซ้ือสินคาจากตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 43 ของการซ้ือสินคาท้ังหมด ดังน้ันหากคาเงินบาทมีการ
ออนคาลงจะทํ าใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนการเงินสูงข้ึน โดย ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯมีภาระหน้ีสินเปนเงิน
ตราตางประเทศ 21.46 ลานบาท ซึ่งรอยละ 95 เปนคาลิขสิทธ์ิท่ีบริษัทยอยเปนตัวแทนขายสินคาของ Microsoft สวนที่
เหลืออีกรอยละ 5 เกิดจากการส่ังวัตถุดิบของสายธุรกิจ AR อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยมีการปองกันผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซ้ือขายเงินตราประเทศลวงหนา (Forward Contract) เปนสัดสวนมากกวา
รอยละ 98 ของตนทุนสินคาที่นํ าเขาทั้งหมด โดยเนนสินคาที่มียอดเงินที่ตองชํ าระสูง มีเพียงสินคาสวนนอยท่ีไมไดทํ าการ
ปองกันความเส่ียงเน่ืองจากสินคาเหลาน้ีมียอดชํ าระเงินเปนจํ านวนนอย จากนโยบายขางตนท ําใหบริษัทฯและบริษัทยอย
สามารถลดความเส่ียงลงไดมาก

1.3! ความเสี่ยงกรณีบริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 กลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯรอยละ 61.03 ของจํ านวนหุนท่ี

จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทํ าใหกลุมผูถือหุนรายใหญกลุมน้ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ัง
หมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุนยกเวน
เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกํ าหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองท่ีผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขาย
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หุนสามัญตอประชาขนทั่วไปจํ านวน 13,000,000 หุนแลว จะทํ าใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญลดลงจาก
รอยละ 61.03 เหลือรอยละ 46.60 ทํ าใหไมสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได

1.4! ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทฯมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังน้ีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ

ตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ีบริษัทฯไดย่ืนคํ าขออนุญาตนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวเม่ือวันท่ี 2
เมษายน 2546 และบริษัทฯหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณ
สมบัติของบริษัทฯในเบ้ืองตนแลวเห็นวา บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดาน MAI1 ของ
ตลาดหลักทรัพยฯได อยางไรก็ดี บริษัทฯก็ยังคงมีความไมแนนอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน ดังน้ันผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯในตลาดรอง และอาจ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาท่ีคาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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