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1. ปจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงตองมีการติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเสีย
โอกาสในการเขารวมดําเนินโครงการตางๆ หรือเสียเปรียบบริษัทคูแขงในธุรกิจ

จากความสําคัญขางตน บริษัทมีนโยบายใหบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะวิศวกร พนักงานขายและ
การตลาดใหมีความกระตือรือรนในการติดตาม ศึกษา หรือเขารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน จากบริษัทผูผลิตสินคา (Suppliers) หรือบริษัทคูคาโดยตรง

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ

ในป 2545  บริษัทมีรายไดจากการใหบริการติดตั้งระบบโครงขายทั้งทางตรงและทางออมใหแก   (1) บริษัท ทศท
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีโครงการที่เขารวมจํานวน 15 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ 409 ลานบาท
และ (2) การสื่อสารแหงประเทศไทย โดยมีโครงการที่เขารวมจํานวน 12 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ 362
ลานบาท และคิดมูลคารวมทั้งส้ินประมาณรอยละ 69 ของยอดขายรวม ซึ่งนับเปนสัดสวนยอดขายที่คอนขางสูง
ดังนั้นหากบริษัทไมสามารถเขารวมในโครงการ หรือทั้งสององคกรลดงบประมาณการลงทุนดานพัฒนาระบบฯ
บริษัทอาจไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต

สําหรับกรณีที่สององคกรขางตนจะดําเนินการเปนผูวางระบบโครงขายดวยตนเองนั้น บริษัทเชื่อวามีความเปนไป
ไดนอยมาก เนื่องจากขอจํากัดในดานบุคลากรและระเบียบการจัดซื้อจัดจางของทั้งสององคกรยังอิงกับรูปแบบของ
ระบบราชการและไมสอดคลองกับเง่ือนไขมาตรฐานของผูผลิตสินคา ซึ่งทําใหการติดตอทางการคาโดยตรงเปนไป
ไดยาก ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา องคกรดังกลาวจึงดําเนินการผานผูใหบริการดานการวางระบบฯ เปนหลัก

เนื่องจากทั้งสององคกรจัดอยูในกลุมการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเปนกลุมที่มีการลงทุนดานพัฒนาระบบสารสนเทศ
จํานวนมากและตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจากขอมูลของสถาบันธุรกิจคอมพิวเตอรไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร
ไทย  และสมาคมเครือขายสารสนเทศไดประเมินงบประมาณการลงทุนดานพัฒนาระบบฯ ของกลุมส่ือสารโทร
คมนาคมในป 2545 เทากับ 12,800 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18 ของมูลคาตลาดรวม ดังนั้น การที่บริษัท
สามารถเขารวมในโครงการกับองคกรดังกลาวจึงถือวาเปนส่ิงจําเปน และทําใหโครงสรางรายไดของบริษัทที่มา
จากองคกรดังกลาวคิดเปนสัดสวนที่สูง อยางไรก็ตาม หากเทียบกับงบประมาณการลงทุนของกลุมส่ือสารโทร
คมนาคม รายไดที่บริษัทไดรับถือเปนสัดสวนที่นอยมากประมาณรอยละ 6 ของงบประมาณการลงทุนในกลุมส่ือ
สารโทรคมนาคม

ตลอดระยะเวลาดําเนินกิจการ บริษัทไดรับความไววางใจจากทั้งสององคกรขางตน ทั้งในดานคุณภาพของสินคา
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ และการสงมอบไดตรงตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนการบริการหลังการขายที่
มีประสิทธิภาพ จนทําใหองคกรดังกลาวมีความเชื่อมั่นตอบริษัท ซึ่งเห็นไดจากการไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครง
การอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังไดรับโอกาสในการรับเลือกใหดําเนินโครงการขนาดใหญเพ่ิมขึ้น     
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อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงดานการพึ่งพารายไดจากลูกคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป บริษัทมี
นโยบายและแผนทางธุรกิจที่ขยายฐานลูกคาของบริษัทใหกวางมากขึ้น โดยการขยายธุรกิจไปยังภาคสถาบันการ
ศึกษา ภาคคมนาคมขนสง และภาคการผลิต รวมท้ังเพ่ิมรายไดจากการใหเชาระบบสารสนเทศและบริการดาน
บํารุงรักษาใหมากขึ้น

1.3 ความเสี่ยงดานการพึ่งพาการสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สินคาที่จําหนายใหแกลูกคาเปนสินคาที่ส่ังซื้อจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของผู
ผลิตที่มีสํานักงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอุปกรณสําหรับสรางโครงขายสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทเปน
ตัวแทนจําหนายและพันธมิตรธุรกิจของผูผลิตรายใหญและมีชื่อเสียงของโลก ตัวอยางเชน บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส
คอรปอเรชั่น (“Cisco Systems”) ซึ่งถือเปนผูผลิตอุปกรณรายใหญของโลกสําหรับระบบโครงขายสารสนเทศและ
การสื่อสาร และระบบอินเตอรเน็ตชั้นนําของโลก ที่ผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานในการใชงาน และเปน
ที่ยอมรับจากองคกร / ผูใชอยางกวางขวาง   โดยในป 2545 บริษัทส่ังซื้ออุปกรณสําหรับสรางโครงขายจาก Cisco
Systems  ประมาณ 526 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47 ของรายไดจากการดําเนินงาน นอกจากการเปน
บริษัทคูคา (Supplier) แลว Cisco Systems ยังใหความรวมมือและสนับสนุนตอบริษัทตั้งแตการเขารวมประมูล
หรือระหวางการดําเนินโครงการ เชน การใหความรวมมือทางดานเทคนิค และสวนลดพิเศษทางการคา เปนตน
ซึ่งหาก Cisco Systems ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนแกคูแขงขันรายอื่นที่เปนตัวแทนจําหนายของ Cisco
Systems โดยเฉพาะดานสวนลดพิเศษทางการคา อาจทําใหโอกาสในการไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการลดนอย
ลง และกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในทายสุด

นอกเหนือจากความเสี่ยงขางตน หาก Cisco Systems ขยายธุรกิจใหครอบคลุมถึงการใหบริการดานการติดตั้ง
ระบบโครงขาย อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเชนกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากในปจจุบัน
Cisco Systems วางนโยบายการทําการตลาดทั่วโลกโดยผานตัวแทนจําหนายในแตละประเทศ การแตงตั้งตัว
แทนจําหนายจะมีการจัดชั้นตัวแทนไวเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก คือ Gold Partner, Silver Partner,
Authorized System Integration, Authorized Distributor, Premier Reseller, Advance Technology Provider
และ Authorized Reseller (เรียงระดับความสําคัญจากมากไปนอย)  การจัดระดับดังกลาวจะวัดจากจํานวนวิศวกร
ที่ผานการอบรมจาก Cisco Systems และยอดจําหนายสินคาเปนหลัก โดยผูแทนจําหนายในแตละระดับจะไดสิทธิ
ประโยชนที่แตกตางกันไปตามระดับ อันไดแก  สวนลดทางการคา การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และการ
ฝกอบรม สําหรับประเทศไทย มีผูแทนจําหนายระดับ Gold Partner 2 ราย คือ  IBM และ Datacraft ที่เปนบริษัท
ขามชาติ และระดับ Silver Partner  มี 1 ราย คือ  NetOne สําหรับบริษัทไดสงบุคลากรเขารับการอบรมและไดรับ
ใบรับรองดานวิศวกรขั้นสูงสุด (Cisco Certified InterNetwork Expert : CCIE)1/ ของ Cisco Systems จํานวน 3
คน ซึ่งผานคุณสมบัติในระดับ Silver Partner ปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติอยางเปนทางการจาก Cisco

                                                          
1/   CCIE เปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทคูคา (Partner) ของ Cisco Systems โดยผูสนใจที่ตองการเปนบริษัทคูคาจะตองสง

บุคลากรเขารับการอบรมและทดสอบความรูดานระบบโครงขาย ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถใหคําแนะนํา และ/หรือ ดําเนินการออกแบบและติดตั้ง
ระบบฯ  และ CCIE ถือเปนใบรับรองวิศวกรขั้นสูงสุดของ Cisco ซ่ึงหากมี CCIE อยางนอยจํานวน 4 คน สามารถสมัครเปน Gold Partner
และหาก CCIE อยางนอยจํานวน 2 คน สามารถสมัครเปน Silver Partner ได บริษัทคูคาจะไดรับสิทธิประโยชนแตกตางกันตามความ
สําคัญของระดับบริษัทคูคา เชน Gold Partner จะไดรับสิทธิประโยชนมากกวา Silver Partner



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

Systems คาดวาประมาณเดือนกรกฎาคม 2546   ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดนอยมากที่ Cisco Systems จะขยาย
ธุรกิจครอบคลุมถึงการวางระบบโครงขาย

บริษัทและ Cisco Systems มีความสัมพันธทางการคามากวา 8 ป และถือวาเปนทั้งบริษัทคูคาและพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่ดีเสมอมา และเนื่องจาก Cisco Systems มีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการสรางความสัมพันธที่ดี ขณะเดียวกันเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตรายใดรายหนึ่งบริษัทยังเปน
ตัวแทนจําหนายสินคาใหกับผูผลิตที่มีชื่อเสียง และคุณภาพของสินคาเทียบเทา Cisco Systems เชน Nortel
Networks และ 3COM เปนตน

1.4 ความเสี่ยงดานการพึ่งพาดานบุคลากร
ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนธุรกิจที่ตองพ่ึงพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การทําการตลาดและการดําเนินงาน ซึ่งบุคลากรดังกลาวตองมีความรูความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวาง
ระบบ รวมถึงการใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกลูกคาแตละราย ปจจุบัน บริษัทมีผูบริหารและบุคลากรดานการปฏิบัติ
การ ซึ่งประกอบดวยฝายการขายและการตลาด ฝายบริการลูกคา และฝายพัฒนาโปรแกรมระบบงาน จํานวน
ประมาณ 80 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546) ซึ่งสวนใหญมีพ้ืนฐานการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและมีประสบ
การณประมาณ 3-6 ป และในอดีตที่ผานมา อัตราการลาออกของบุคลากรในฝายดังกลาวนอยกวารอยละ 1 ซึ่งถือ
ไดวาเปนอัตราการลาออกที่ตํ่ามาก

นอกจากนี้ บริษัทมีจํานวนพนักงานที่ไดรับใบรับรองวิศวกรรมขั้นสูงสุด (Cisco Certified InterNetwork Expert :
CCIE) จาก Cisco Systems จํานวน 3 คน ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งในการไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัทคูคาระดับ
Silver Partner ดังนั้นหากจํานวนพนักงานดังกลาวลดลงต่ํากวา 2 คน Cisco Systems อาจปรับลดระดับของการ
เปนตัวแทนจําหนายของบริษัท และอาจทําใหสิทธิประโยชนลดนอยลง เชน สวนลดทางการคา หรือ การเขาถึงขอ
มูลทางธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดเขารับการอบรมและทดสอบหลักสูตร CCIE
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว

จากความสําคัญของบุคลากรที่มีตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
ภายในองคกร การกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถอยาง
สม่ําเสมอ โดยการจัดการอบรมภายในองคกรและ/หรือการเขารวมสัมมนากับหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ ใน
เดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 1 ลานหุน หรือคิด
เปนรอยละ 2.25 ของทุนจดทะเบียน 40 ลานหุน (ภายหลังการเสนอขาย) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางความผูกพันและ
ความมีสวนรวมในการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีสวนผลักดันใหบริษัทกาวไปขางหนา

นอกจากการกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมและการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีภายในองคกร บริษัทมีการวางระบบการ
บริหารจัดการภายในเพื่อปองกันปญหาที่ตองพ่ึงพาบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ อันอาจกระทบตอการ
ดําเนินกิจการ โดยแบงการบริหารงานเปนทีม และใหผูบริหารในระดับผูอํานวยการฝาย หัวหนาคณะผูบริหารดาน
การปฏิบัติงาน และกรรมการผูจัดการใหญทําหนาที่เปนผูดูแลบริหารงานภาพรวมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากวิธีการจัดการดังกลาว ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ บริษัทไดจัดทําเปนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติที่
กําหนดไวอยางชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานไอเอสโอ ดังนั้นหากขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปการปฏิบัติงานจะ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

ไมมีการหยุดชะงัก รวมท้ังบริษัทยังมีระบบการประชุมติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานโดยผูบริหารทุก
สัปดาหเพ่ือรับทราบถึงปญหาตางๆ และสามารถดําเนินการแกไขไดทันที

1.5 ความเสี่ยงดานการสงมอบโครงการ
เนื่องจากบริการดานการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีลักษณะเปนโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานต้ัง
แต 6 เดือนถึง 3 ป ซึ่งหากบริษัทไมสามารถดําเนินงานและสงมอบไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา บริษัท
อาจเสียคาปรับใหแกผูจางรอยละ 0.02 ของมูลคาโครงการตอวัน (โดยเฉล่ีย) และในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาบริษัท
เสียคาปรับใหแกผูจางไมถึงรอยละ 1 ของยอดขาย ซึ่งถือเปนสัดสวนที่นอยมาก สาเหตุหลักมาจากความลาชาใน
การสงสินคาของผูผลิตหรือการเปลี่ยนประเภท/ชนิดอุปกรณติดตั้ง

และเพ่ือปองกันความเสี่ยงในการสงมอบ บริษัทจะประสานงานระหวางลูกคา ผูผลิต และบริษัทเพ่ือวางแผน
ดําเนินโครงการลวงหนา และเมื่อไดรับคัดเลือกใหดําเนินโครงการ บริษัทจะติดตามและตรวจสอบการสงมอบสิน
คาเปนระยะๆ อยางไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทจะนําเครื่องสํารองใหลูกคาใชชั่วคราว หากลูกคาจําเปนตองใช
ระบบฯ

1.6 ความเสี่ยงดานอัตราการแลกเปลี่ยน
โดยปกติกอนดําเนินโครงการ บริษัทตองประมาณการตนทุนโครงการลวงหนา เพ่ือใชในการประมูลโครงการตางๆ
ซึ่งหากตองนําเขาอุปกรณบางสวนจากตางประเทศ ตนทุนการดําเนินโครงการอาจไดรับผลกระทบอันเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแบบลอยตัว และในป 2545 บริษัทส่ังซื้อสินคาจากผู
ผลิตตางประเทศจํานวน 12.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 526 ลานบาท (โดยประมาณ)

จากความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนขางตน บริษัทไดกําหนดวิธีลดความเสี่ยงดังกลาวโดย

(1) กําหนดคาความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมในการคํานวณตนทุนโครงการ ณ วันที่ย่ืนซองประมูล
โครงการ

(2) การทําสัญญาซื้อ-ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมทั้งจํานวน ณ วันทําสัญญา

อยางไรก็ตาม เนื่องจากตนทุนโครงการถูกกําหนดตั้งแตวันที่ย่ืนซองประมูลโครงการ ขณะท่ีบริษัทจะทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทําสัญญา ดังนั้นจึงยังคงมีชวงระยะเวลาตางประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งอาจไดรับผล
กระทบจากอัตราการแลกเปลี่ยนตอตนทุนโครงการ ถึงแมบริษัทจะกําหนดวิธีลดความเสี่ยงขางตนแลวก็ตาม

1.7 ความเสี่ยงดานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากบริษัทมีความประสงคเสนอขายหุนสามัญจํานวน 7,000,000 หุนใหแกประชาชนทั่วไป กอนทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะเปนตลาดท่ีรองรับการซื้อขายหุนของบริษัทในครั้งนี้ หาก
บริษัทไมสามารถไดรับการอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได ผูลงทุนอาจมีความ
เส่ียงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนได
ตามราคาที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตน
แลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ได


