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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
และแนวทางในการปองกันความเสี่ยงสามารถสรุปไดดังนี้

1.1

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่

1.1.1 ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง
บริษัทตองจัดเก็บสินคาคงคลังในจํานวนที่เพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการกระจายสินคา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ผลิตภัณฑที่บริษัทไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย ในระหวางป 2552 – 2554 บริษัทจัดเก็บสินคาคงคลัง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 29 – 47 ของสินทรัพยรวม สินคาหลักของบริษัท ไดแก เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่และ
อุปกรณเสริม เปนสินคาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน ซึ่งโดยปกติสินคาแตละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจําหนายหนารานประมาณ
20 – 25 วัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือการออกสินคารุนใหมที่ดีกวา หรือกรณีพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป จนทําใหสินคาคงคลังที่มีอยูไม
สามารถขายไดหรือมีมูลคาลดลง
บริษัทคาดวาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้คอนขางนอย เนื่องจากบริษัทไดศึกษาและสํารวจความตองการและ
พฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคอยู ต ลอดเวลา รวมทั้ ง ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย า งใกล ชิ ด จาก
ประสบการณของผูบริหารที่อยูในธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่มายาวนานและมีความสัมพันธอันดีกับผูผลิตเครื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหสามารถเลือกรุนสินคาที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาและทันตอการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีไดเปนอยางดี และจากการที่บริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทในระดับที่ผูบริหารสามารถที่
จะตรวจสอบและวิเคราะหสินคาคงคลังไดทุกเวลา ทําใหมั่นใจวาบริษัทจะควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกลาว
ไดเปนอยางดี จะเห็นไดจากระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังของบริษัทในป 2552 - 2554 ประมาณ 34 -55 วัน
ใกลเคียงกับ เปาหมายที่บริษัทตั้งไวที่ 45 วัน บริษัทมีการบริหารจัดการสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพทําให
ระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังของบริษัทในป 2554 เทากับ 34 วัน นอยกวาเปาหมาย (45 วัน) และจากนโยบาย
การตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาลาสมัย เคลื่อนไหวชา หรือเสื่อมคุณภาพที่บริษัทยึดหลัก Conservative
กลาวคือหากสินคาดังกลาวมียอดการเคลื่อนไหวต่ําหรือมีอายุสินคามากกวา 1 ป บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารอง
สินคาเต็มจํานวน โดยในป 2552 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 16 ลานบาท และในป 2553 บริษัท
มีการตั้งคาเผื่อเพิ่มเติมอีก 3 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 19 ลาน
บาท สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคาเผื่อจํานวน 11 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 เนื่องจาก
บริษัทใชนโยบายการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําใหระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยลดลง และสงผลให
จํานวนสํารองคาเผื่อจากการขาดทุนสินคาลาสมัยลดลง
อนึ่ง สําหรับผลิตภัณฑรุนใหม บริษัทและผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะรวมกันเจรจาและวางแผนในการประมาณ
การยอดขายเพื่อ กําหนดจํานวนสิน คาคงคลัง ที่เ หมาะสม ในกรณี ที่อ าจมีขอ ผิด พลาดจากการประมาณการ
ดังกลาว โดยสวนใหญผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะเขามารวมรับผิดชอบในรูปแบบตางๆ เชนการใหเงินชดเชย
หรือของแถมเพื่อ โปรโมทสินคา เปนตน โดยการชดเชยอาจมีการเจรจาชดเชยเปนบางสวนของราคาที่ขาดทุน
และตามปริมาณสินคาคงคลังที่เหลืออยู
1.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุมคูคา (Supplier) รายสําคัญ
บริษัทสั่งซื้อสินคาโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่หรือผูแทนจําหนาย ซึ่งสินคาสวนใหญที่
บริษัทขายเปนของ 5 แบรนดหลัก ไดแก Nokia, Samsung, LG, Blackberry และ i Phone บริษัทจึงจําเปนตอง
พึ่งพาผูผลิ ตโทรศัพท เคลื่ อนที่ ใ นกลุมดังกลา ว โดยในป 2554 สัดส วนการขายโทรศัพ ทเคลื่ อนที่ ของบริษั ท
ประกอบดวย Nokia รอยละ 26 Samsung รอยละ 36 LG รอยละ 7 Blackberry รอยละ 21 และ i Phone รอย
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ละ 5 ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับกลุมดังกลาวไมมากนัก และอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถหาสินคามา
ขายทดแทนไดหากบริษัทมีขอขัดแยงกับกลุมดังกลาว
ถึงแมวาบริษัทจะพึ่งพากลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ แตบริษัทคาดวาความเสี่ยงดังกลาวมีไมมากนัก เนื่องจาก
กลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาวเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ และไมมีความเชี่ยวชาญในชองทางการจัด
จําหนายในประเทศไทย ทําใหกลุมบริษัทดังกลาวจําเปนตองพึ่งพาผูแทนจําหนายและกลุมผูคาปลีกรายใหญ
เช น เดี ย วกั น ทั้ ง ในด า นการวางแผนการตลาด การกระจายสิ น ค า และสํ า รวจความต อ งการตลาด ทํ า ให
ความสัมพันธระหวางกลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่กับผูแทนจําหนายและกลุมผูคาปลีกรายใหญเปนไปในลักษณะ
พึ่งพาอาศัยกัน ประกอบกับการที่บริษัทมีสายสัมพันธที่ดีกับกลุมผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่มายาวนาน ทําใหบริษทั
คาดวาบริษัทสามารถที่จะดําเนินธุรกิจรวมกับผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ไดเปนอยางดี สําหรับความเสี่ยงที่กลุม
ผูผลิตโทรศั พทเ คลื่อนที่ จะเข ามาดํ าเนิน ธุรกิจ คาปลี กเองมีไม มากนั ก เพราะความไมชํานาญตลาด และไม
สามารถที่จะหาทําเลที่ตั้งของรานคาได รวมทั้งความเสี่ยงตอความเสียหายที่จะเกิดจากการสูญเสียความสัมพันธ
กับกลุมผูคาปลีกรายใหญโดยเฉพาะรายที่มีสาขาจํานวนมาก จึงคาดวาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่จะเลือกที่จะไม
เขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกดวยตนเอง แตคงดําเนินธุรกิจในลักษณะเชนปจจุบันตอไป
นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทไดทําการสั่งซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนด Nokia จากผูจัดจําหนายรายหนึ่ง (จากผู
จัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia ทั้งหมด 3 ราย) จํานวนมากเกินกวารอยละ 30 ซึ่งอาจพิจารณาเขาขาย
พึ่งพิงผูจัดจําหนายรายดังกลาว
ถึงแมวาบริษัทจะสั่งซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบรนด Nokia จากผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
บริษัทตองการที่จะไดรับเงินสนับสนุนการขายประเภทสวนลดคืนจากการขายไดตามเปาหมาย (Sale Volume
Rebate) มากขึ้นจึงเนนสั่งซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายรายเดียว อีกทั้งผูจัดจําหนายรายดังกลาวใหสวนลดสูงสุดแก
บริษัท บริษัทไมไดพิจารณาวาบริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนายรายดังกลาว เนื่องจากบริษัท
สามารถที่จะสั่งซื้อสินคา Nokia จากผูแทนจําหนาย Nokia อีก 2 รายที่เหลือไดหากเห็นสมควร ซึ่งปจจุบันก็ยังมี
สายสัมพันธที่ดีกับ ผูจัดจําหนายทั้ง 2 รายดังกลาวดังจะเห็นไดจาก บริษัทมีการสั่งซื้อสิ นคาบางรุนกับผูจั ด
จําหนาย 2 รายดังกลาวอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เพียงแตยอดซื้อมิไดสูงเทากับรายหลักที่บริษัทสั่งซื้อ
1.1.3 ความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากการที่ มี ผู ป ระกอบการรายใหม เ ข า มาแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
โทรศัพทเคลื่อนที่เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสรางการดําเนินธุรกิจไมซับซอน ซึ่งผูที่เขามา
แขงขันอาจเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญ ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ เชน ผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ผูใหบริการ
เครือขาย หรือ ผูใหเชาพื้นที่คาปลีก เปนตน ทําใหบริษัทเผชิญกับภาวะการแขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการ นอกจากนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการที่คูแขงในอุตสาหกรรมอาจขายสินคาทดแทน เชน
สินคามือสอง สินคาผิดกฎหมาย สินคาเลี่ยงภาษีหรือสินคาลอกเลียนแบบ เปนตน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหมีผูบริโภคที่นิยมเปลี่ยนโทรศัพทเคลื่อนที่ตามเทคโนโลยีใหมๆ จํานวนหนึ่ง จึง
เกิดสินคามือสองที่ยังมีสภาพการใชงานดี ราคาถูก และจากการนําเขาสินคาเลี่ยงภาษีและสินคาลอกเลียนแบบที่
มีราคาถูก ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําอาจทําใหผูบริโภคเปลี่ยนมาซื้อสินคา
ทดแทนมากขึ้น ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ยอดขายลดลง
อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดังกลาวไมมากนัก เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจคา
ปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่มีขอจํากัดที่สําคัญ (Barriers to Entry) 2 ประการ คือ การไมสามารถหาพื้นที่รานคาที่
เหมาะสม เพราะปจจุบันทําเลที่ตั้งที่ดีมีผูประกอบการจับจองเชาไปเกือบทั้งหมดแลว และการไมไดรับความ
ไววางใจจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่และไมไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดจําหนายหรือกลุมผูคาปลีกรายใหญทําให
ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ไม เ ท า เที ย มรายเดิ ม ที่ มี อ ยู ทํ า ให ไ ม ส ามารถแข ง ขั น ได สํ า หรั บ กรณี ที่ เ กรงว า
ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของรายอื่นๆ จะเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกเพิ่ม บริษัทคาดวาผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่
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จะไมเขามาดําเนินธุรกิจคาปลีกเนื่องจากความไมคุนเคยตลาด การไมสามารถหาทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมและความ
เสี่ยงจากการสูญเสียกลุมผูคาปลีกรายใหญ ดังที่กลาวมาแลวขางตน สวนผูใหบริการเครือขาย โดยปกติจะ
ดําเนินธุรกิจคาปลีกรวมดวยอยูแลวทุกราย เพียงแตจะเนนการขายซิมการดและบัตรเติมเงินมากกกวาการขาย
เครื่ อ งโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ หรื อ อาจกล า วได ว า มุ ง เน น การค า ปลี ก เพื่ อ ส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ หลั ก ของตนเองเท า นั้ น
เชนเดียวกันกับกลุมผูคาสงและผูแทนจําหนายซึ่งปจจุบันแทบทุกรายก็มีสวนที่ดําเนินการคาปลีกอยูแลว ดังนั้น
บริษัทคาดวาโอกาสที่จะมีผูคาปลีกรายใหญรายใหมเขามาแขงขันจึงมีไมมากนัก
สําหรับกรณีตลาดสินคามือสอง สินคาหนีภาษีและสินคาลอกเลียนแบบ บริษัทคาดวาตลาดดังกลาวถึงแมจะเปน
ตลาดที่มีขนาดใหญและมีแนวโนมการเติบโตที่ดีในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา แตผลกระทบของการเปนสินคา
ทดแทนตอยอดขายบริษัทไมนาจะมากนัก เนื่องจากกลุมเปาหมายที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มือสองกับกลุมที่ซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่จากรานเจมารทเปนคนละกลุม โดยกลุมที่ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่มือสองจะเปนกลุมลูกคาที่เนน
ราคาเปนสําคัญซึ่งเปนกลุมเดียวกับรานคารายยอย สวนกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัทจะเนนการใหบริการและ
ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาเปนหลัก
1.1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
บริษัทประกอบธุรกิจคาปลีกโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกระจายสินคาไปตามสาขาในพื้นที่ตางๆ
ประกอบกับตัวสินคามีมูลคาพอสมควร เคลื่อนยายสะดวกและเปนที่ตองการโดยทั่วไป จากลักษณะดังกลาว
บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานระดับปฎิบัติงาน เชน พนักงานขายประจําสาขา และ
พนักงานเก็บสินคา เปนตน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลประกอบการของบริษัทได
บริษัทตระหนักดีถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทจึงไดวางระบบควบคุมภายในและระบบสอบทานไว
เปนอยางดีโดยการนําระบบสารสนเทศมาชวยสนับสนุน เชน ในสวนการขายหนาราน บริษัทมีการบันทึกเลข
ประจําตัวเครื่องที่ขายทุกครั้งที่มีการขาย มีการโอนเงินไดที่ไดจากการขายสินคาทุกวัน มีการตรวจสอบโดย
วิธีการสุมตรวจสอบจาก Sales Manager อยางสม่ําเสมอ ในสวนระบบจัดเก็บสินคา บริษัทก็มีมาตรการ
ตรวจสอบสินคาโดยละเอียดและมีการตรวจนับปริมาณจริงทุกสัปดาห โดยพนักงานดูแลสินคาทุกรายจะตอง
รับผิดชอบรวมกันหากมีสินคาสูญหาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการลงโทษในเรื่องการทุจริตอยางรุนแรงและพนักงาน
บริษัทตองมีเงินประกันกับบริษัทจํานวนหนึ่ง ซึ่งจากมาตรการดังกลาวทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาถึงแมวาเกิดการ
ทุจริตขึ้นจริง บริษัทก็สามารถที่จะตรวจพบไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยมาตรการตางๆ และระบบงานที่บริษัทวาง
ไวเปนอยางดีก็จะชวยจํากัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไวในระดับที่ไมเปนสาระสําคัญตอผลประกอบการ ทั้งนี้
ตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทไมมีความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตพนักงานเลย คงมีแตความเสียหาย
เล็กนอยที่เกิดจากการผิดพลาดในการขาย ซึ่งบริษัทก็ไดเรียกเก็บคาเสียหายดังกลาวจากพนักงานที่ปฏิบัติ
ผิดพลาดซึ่งเปนไปตามขอตกลง นอกจากนี้บริษัทไดมีการทําประกันความซื่อสัตยของพนักงานโดยมีทุนประกัน
305 ลานบาท ซึ่งหากบริษัทไดรับความเสียหายจากการทุจริตของพนักงาน ก็จะไดรับสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันสูงสุด 500,000 บาท ตอสาขา
1.1.5 ความเสี่ยงจากการจําหนายโทรศัพทเคลื่อนประเภท House Brand ซึ่งอาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ป 2551 บริษัทไดเริ่มดําเนินการจําหนายโทรศัพท House Brand แบรนดของบริษัท (J-Fone) ซึ่งเปนสินคาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดอยกวา โทรศัพท Interbrand ทั่วไป โดยในป 2552 - 2554 บริษัทจําหนาย J-Fone
ได 91 - 375 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 2-10 ของรายไดการขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั้งนี้การจําหนายสินคาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่ําอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัท และ อาจ
สงผลใหความเชื่อมั่นของลูกคาตอบริษัทลดลง
อยางไรก็ดีบริษัทใหความสําคัญของคุณภาพสินคาอยางมาก โดยบริษัทจะพิจารณาจําหนายสินคา House Brand
ที่มีคุณภาพดีเทานั้น อีกทั้งเพื่อเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกคาบริษัทจึงมีนโยบายรับประกันเปลี่ยนสินคา
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ภายใน 14 วัน ซึ่งโทรศัพท House Brand แบรนดอื่นไมมีการรับประกัน ประกอบตั้งแตป 2553 เปนตนมา
บริษัทมิไดมุงเนนการจําหนายสินคาประเภท House Brand ทําใหบริษัทคาดวาบริษัทจะมีความเสี่ยงดังกลาวอยู
ในระดับต่ํา
1.2

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่

1.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจาของพื้นที่ และความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญา
บริษัทดําเนินธุรกิจในการบริหารพื้นที่เชาใน รูปแบบการบริหารพื้นที่เฉพาะสวนโทรศัพทเคลื่อนที่และสินคา
เทคโนโลยีในนาม IT Junction โดยบริษัทจะเชาชวงมาจากหางสรรพสินคาและโมเดิรนเทรด เชน บิ๊กซี ซึ่งสวน
ใหญเปนสัญญาเชาพื้นที่ระยะสั้นระหวาง 1-3 ป ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตอสัญญาหรือถูก
เรียกรองคาเชาเพิ่มขึ้น หากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง
อยางไรก็ตามในธุรกิจการบริหารพื้นที่ในลักษณะ IT Junction บริษัทคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสัญญาเวลาระยะ
สั้นไมได เพราะเปนลักษณะธุรกิจที่กระทํากันโดยปกติ โดยใชวิธีการทําสัญญาระยะสั้นซึ่งจะชวยลดความเสี่ยง
จากการเลือกสถานที่ผิดพลาดและประสบปญหาขาดทุนจากการบริหารพื้นที่ อีกทั้งความสําเร็จในการบริหาร
พื้นที่ที่ผานมาทําใหเจาของพื้นที่สวนใหญพอใจกับการบริหารพื้นที่ของบริษัทและตอสัญญากับบริษัทมาโดย
ตลอด เวนแตเจาของพื้นที่บางรายที่เรียกรองคาเชาพื้นที่เพิ่มในอัตราที่สูงจนบริษัทคาดวาอัตรากําไรจะไมคุมกับ
การลงทุน บริษัทจึงปฏิเสธการตอสัญญา
1.3

ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจบริการติดตามเรงรัดหนี้

1.3.1 ความเสี่ยงจากการฟองรองดําเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้
บริษัทมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของบริษัทซึ่งอาจ
ทําใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้
อยางไรก็ดี ที่ผานมา บริษัทไมเคยมีกรณีถูกฟองรองดําเนินคดีจากกลุมลูกหนี้ที่ถูกติดตามเรงรัดหนี้ เนื่องจาก
บริษัทมีการอบรมและมีมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลใหพนักงานติดตามเรงรัดหนี้ปฏิบัติตอลูกหนี้ดวยวิธีการที่
สุภาพและเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทและผูวาจาง บริษัทจึงเชื่อวาโอกาสที่บริษัทจะถูก
ฟองรองดําเนินคดีมีนอยมาก
1.3.2 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจกับผู
ที่ถูกติดตามหนี้ ประกอบกับการที่มีผูเรงรัดหนี้บางรายในกลุมอุตสาหกรรมกระทําการเรงรัดหนี้ในแนวทางที่ไม
เหมาะสม เชน ใชคําไมสุภาพ ติดตามหนี้ในลักษณะที่สรางความรําคาญและกอกวน จนถึงขั้นทําการขมขู ทําให
บริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณ
ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทกําหนด
นโยบายช ว งเวลาโทรติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ ตั้ ง แต เ วลา 8.00 น. จนถึ ง 20.00 น.เฉพาะวั น จั น ทร ถึ ง วั น ศุ ก ร แ ละ
มาตรการอื่นๆซึ่งเปนแนวนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้อยางสุภาพ ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวง
หนี้ ตามหนังสือเวียนที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อไมใหเปนการรบกวนลูกหนี้ อีกทั้งยังมีนโยบาย
เขมงวดใหผูติดตามหนี้ดําเนินการอยางสุภาพ ซึ่งเทาที่ผานมาบริษัทไดรับความไวใจจากลูกคากลุมผูวาจางใน
ระดับสูงในดานคุณภาพการติดตามหนี้ จากอดีตที่ผานมาบริษัทไมเคยไดรับแจงจากกลุมผูวาจางในดานการ
รองเรียนการติดตามหนี้ที่ไมเหมาะสมของบริษัทแมแตรายเดียว
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1.4

ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหาร
บริษัทดําเนินธุรกิจในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากบริษัทเชาซื้อ บริษัทเงินทุน และธนาคาร มาดําเนินการจัดเก็บ
หนี้และติดตามดวยตนเอง โดยบริษัทจะลงทุนซื้อหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวโดยพิจารณาจากคุณภาพของมูลหนี้
แตละชนิดระยะเวลาที่คางชําระ และลักษณะลูกหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัทเชาซื้อ
และซื้อหนี้จากสถาบันการเงินรวม 32 สัญญา มูลคาเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 359 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทอาจเผชิญ
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมสามารถจะเก็บหนี้ไดตามเปาหมายและประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงาน
ดังกลาว
อยางไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนอยางรอบคอบในการซื้อหนี้ดอยคุณภาพมาบริหารในแตละครั้ง โดยบริษัทจะทํา
การตรวจสอบขอมูลหนี้โดยละเอียด ทั้งจากขอมูลที่สถาบันการเงินจัดให ฐานขอมูลที่มีอยูของบริษัท และขอมูล
จากภายนอก เพื่อประเมินสัดสวนเงินที่บริษัทจะจัดเก็บได ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมีประสบการณติดตามหนี้เปน
ระยะเวลายาวนาน มีระบบฐานขอมูลลูกหนี้จํานวนมาก ประกอบกับในการซื้อหนี้ บริษัทจะเลือกซื้อหนี้ที่บริษัท
คุนเคยหรือแมกระทั่งเคยติดตามหนี้ประเภทดังกลาวมากอนในชวงที่ผูขายหนี้วาจางบริษัทในการติดตามหนี้ อีก
ทั้งมีการ Monitor การจัดเก็บอยางสม่ําเสมอ ทําใหบริษัทมั่นใจวาบริษัทมีศักยภาพในการติดตามหนี้ไดตาม
เปาหมายที่วางไว และจะไดรับรายไดในระดับที่คุมความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงที่แบกรับอยูนั้นก็อยูในระดับที่
สามารถบริหารจัดการไดเชนกัน

1.5

ความเสี่ยงจากดําเนินธุรกิจโดยมีอัตรากําไรขั้นตน และอัตรากําไรสุทธิต่ํา และพึ่งพิงรายไดสงเสริมการ
ขาย
ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิที่ต่ํา โดยในป 2552-2554 บริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นตนที่รอยละ 13.3 – 14.5 อัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 1.7 -2.8 ตามลําดับ หากบริษัทเผชิญกับความผัน
ผวนทั้งทางดานธุรกิจ เชน การปรับลดราคาของสินคา หรือไดรับคาสงเสริมการขายนอยลง ก็อาจทําใหบริษัทมี
ผลประกอบการขาดทุนทันที
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ถึ ง สถานการณ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น ว า ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ยโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ ละ
อุปกรณเสริมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเปนธุรกิจที่มีอัตรากําไรต่ํา โดยในป 2554 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนจาก
ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม เพียงรอยละ 11.8 ซึ่งเปนผลจากการแขงขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรม
อีกทั้งบริษัทยังตองพึ่งพิงรายไดสงเสริมการขายจากผูผลิตโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไดรับ
รายไดสงเสริมการขายที่ต่ํา หรือ ไมไดรับ และ สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนายลดต่ําลง อยางไรก็
ดี ในอดีตบริษัทไดรับชําระอยางสม่ําเสมอตลอดมาและสงผลใหบริษัทสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจ
จัดจําหนายในป ป 2552 – 2554 ที่รอยละ 11.8 – 13.6
ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดขยายธุรกิจไปสูธุรกิจที่มีอัตรากําไรสูงขึ้น เชน ธุรกิจบริหารพื้นที่
คาปลีก และธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ ซึ่งในป 2554 มีอัตรากําไรขั้นตนที่รอยละ 16.8 และรอยละ 47.8 ตามลําดับ
และมีการกระจายสัดสวนของกําไรขั้นตนไปสูธุรกิจที่เกี่ยวของมากขึ้น คือ กําไรขั้นตนจากธุรกิจจัดจําหนาย
โทรศัพทเคลื่อนที่จํานวนรอยละ 72.8 ธุรกิจบริหารพื้นที่จํานวนรอยละ 5.2 และธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้จํานวน
รอยละ 22.0 ของกําไรขั้นตนทั้งหมด ซึ่งบริษัทคาดวาหากสัดสวนรายไดจากธุรกิจบริหารพื้นที่คาปลีกซึ่งปจจุบัน
คิดเปนเพียงรอยละ 3.7 ของรายไดทั้งหมดในป 2554 และสัดสวนรายไดจากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้ซึ่งปจจุบัน
คิดเปนรอยละ 5.3 ของรายไดทั้งหมดในป 2554 เติบโตขึ้นก็จะทําใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรสุทธิ
โดยรวมสูงขึ้น นอกจากนี้ ในธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริมนั้น บริษัทประเมินวาบริษัทอยู
ในชวงเติบโตเพื่อขยายสวนแบงการตลาด หากบริษัทเติบโตไดตามเปาหมายก็จะทําใหมีอํานาจตอรองกับผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งจะทําใหอัตรากําไรในอนาคตสูงขึ้นดวย
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
1.6

ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนในบริษัท มากกวารอยละ 50
บริษัทมีกลุมผูถือหุนรายใหญ ไดแก กลุมของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยาและนางสาวยุวดี พงษอัชฌา ซึ่งถือหุนใน
สัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 67.3 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน อยางไรก็
ดีภายหลังที่บริษัทเพิ่มทุนและกระจายหุนใหกับประชาชน ประมาณรอยละ 13.0 สัดสวนของกลุมผูถือหุนราย
ใหญดังกลาวจะลดลงเหลือประมาณรอยละ 58.5 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู
ถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องการแตงตั้งกรรมการบริษัท หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวน
ใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท จึงมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ถวงดุลหรือตรวจสอบเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาได

1.7

ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพยในครั้งนี้
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท JMART-W1 จํานวน 9,000,000 หนวย1 ใหแกผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุน (“ผูจองซื้อ”) ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตามมติที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทประจําป 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 อาจสงผลใหสัดสวนการถือหุนของผูจองซื้อลดลง หากผูจอง
ซื้อไมพิจารณาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด และ
บุคคลอื่นที่ไมใชผูจองซื้อ ใชสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนทดแทน จะสงผลใหสัดสวนการถือหุนของนักลงทุน
ที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนลดลงเทากับรอยละ 16.67
อยางไรก็ดีผูจองซื้อมีความเสี่ยงที่จะมีสัดสวนการถือหุนลดลงเพิ่มเติมอีกเปนรอยละ 17.86 หากมีการใชสิทธิตาม
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง จั ด สรรให แ ก ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ บริ ษั ท ย อ ย (JMARTESOP#1) ครบทั้งจํานวน (6,000,000 หนวย)

1.8

ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิ
การที่ผูลงทุนเขาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท JMART-W1 จํานวน
9,000,000 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซึ่งการไดรับ JMARTW1 ในมูลคา 0 บาทซึ่งขายพรอมกับหุนเพิ่มทุนในคราวนี้ อาจเขาใจวาไมมีความเสี่ยงดานราคา แตทั้งนี้ในทาง
ทฤษฎีจะถือวาตราสารดังกลาวมีมูลคาจํานวนหนึ่ง ซึ่งการขายหุนเพิ่มทุนพรอมใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้เสมือน
ผูลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนสวนหนึ่งและลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิสวนหนึ่ง จึงทําใหผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
การผันผวนของราคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขึ้นกับความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) สวนอื่นๆอันนอกเหนือจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาหุน เชน ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาหุน ( Volatility Risk) และความเสี่ยงอัตรา
ดอกเบี้ยเปนตน อาจสงผลใหมมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 มีมูลคาลดลง และผูลงทุนอาจไดรับความ
เสียหายจากผลขาดทุนดังกลาวได

1

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”) จํานวน 69,000,000 หนวย
โดยจัดสรรดังนี้
1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 60,000,000 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5
หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) จัดสรรใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวน 9,000,000 หนวย ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

สวนที่ 2 หนา 7

