บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

1. ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อควำมดังต่อไปนี้แสดงถึงปั จจัยควำมเสี่ ยงที่มีนยั สำคัญบำงประกำรอันอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย และมูลค่ำหุ ้นของบริ ษทั นอกเหนื อจำกปั จจัยควำมเสี่ ยงที่ ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำมเสี่ ยง
อื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้ หรื อเป็ นควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั พิจำรณำในขณะนี้ วำ่ ไม่เป็ นสำระสำคัญซึ่ งอำจ
เป็ นปั จจัยควำมเสี่ ยงที่ มีควำมสำคัญต่อไปในอนำคต ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวอำจมี ผลกระทบอย่ำงมี นัยสำคัญต่อธุ รกิ จ
รำยได้ ผลกำไร สิ นทรัพย์ สภำพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลกำรดำเนิ นงำน ฐำนะทำงกำรเงิน หรื อโอกำสของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ข้อควำมในลักษณะที่ เป็ นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรำกฏในเอกสำร
ฉบับนี้ หรื อ โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั นโยบำยของรัฐและอื่นๆ ซึ่ งเป็ นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์
ในอนำคต อันเป็ นควำมเห็นของบริ ษทั ในปั จจุบนั ซึ่งมิได้เป็ นกำรรับรองผลกำรประกอบกำรหรื อเหตุกำรณ์ในอนำคต
และผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกกำรคำดกำรณ์หรื อคำดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่ วนนี้ ที่
อ้ำงถึงหรื อเกี่ยวข้องกับภำวะเศรษฐกิจหรื ออุตสำหกรรมในภำพรวมของประเทศ ได้มำจำกข้อมูลที่มีกำรเปิ ดเผยหรื อ
คัดย่อจำกสิ่ งพิมพ์หรื อจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่ บริ ษทั มิได้ทำกำรตรวจสอบหรื อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
ดังกล่ำวแต่ประกำรใด
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรประกอบธุรกิจสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูล (Media and Content Business)
และธุ รกิ จให้บริ กำรด้ำนบันเทิ ง (Entertainment Business) โดยเป็ นผูผ้ ลิ ต จัดหำ และให้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร
สำระบันเทิงต่ำงๆ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคผ่ำนกำรดำเนินงำนด้ำนธุรกิจสื่ อและกำรให้บริ กำรข้อมูลของบริ ษทั ในช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต สิ่ งพิมพ์ และกำรแพร่ รำยกำรโทรทัศน์ (ทีวีดำวเทียม และเคเบิ ลทีวี) รวมทั้งเป็ น
ผูผ้ ลิตผลงำนด้ำนบันเทิงทั้งงำนภำพยนตร์ และเพลง เพื่อจำหน่ำยในช่องทำงกำรจำหน่ำยแบบดั้งเดิม (Traditional) และ
จำหน่ำยผ่ำนสื่ อต่ำงๆของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ นธุรกิจแต่ละประเภท เช่นเดียวกับควำมเสี่ ยง
ทัว่ ไปที่อำจเกิดขึ้นกับธุรกิจทุกประเภท และควำมเสี่ ยงที่สำคัญต่ำงๆ ดังมีรำยละเอียดดังนี้
1.1 ความเสี่ยงเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้ องในการเชื่อมต่ อกับระบบเครือข่ ายของผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
รำยได้หลักของบริ ษทั กว่ำร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวม มำจำกกำรให้บริ กำรเสริ มบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ บริ กำรส่ งข้อควำมสั้น (SMS) บริ กำรเสี ยงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) บริ กำรเสี ยงเพลงรอสำย
บริ กำร Mobile Internet ในรู ปแบบเว็บไซต์เฉพำะสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ กำรโปรแกรม (Application)
สำหรับผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ ทโฟน โดยข้อมูลและเนื้ อหำ (Content) ต่ำงๆของบริ ษทั จะถูกส่ งไป
รวบรวมไว้ที่ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ก่อน เพื่อกระจำยต่อไปยังลูกค้ำซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบต่ำงๆ ซึ่งเป็ นกำรดำเนินกำรภำยใต้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับ
ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนั้น หำกระบบเชื่อมต่อระหว่ำงบริ ษทั กับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใดรำยหนึ่ ง
มีเหตุขดั ข้องหรื อมีเหตุกำรณ์ใดที่ทำให้บริ ษทั ไม่สำมำรถเชื่อมต่อระบบไปยังผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยนั้นได้
ก็จะทำให้บริ ษทั ไม่สำมำรถส่งข้อมูลเพื่อให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ และอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ได้
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุขดั ข้องในกำรเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ำยของผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงได้ให้ควำมสำคัญกับระบบดังกล่ำว โดยบริ ษทั ได้จดั ทำระบบควบคุมและขั้นตอนกำรบำรุ งรักษำ
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โครงข่ำยและอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ำยและอุปกรณ์ท้ งั หมดอยูใ่ นสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และมี
ระบบควบคุมกำรใช้งำนโครงข่ำยและอุปกรณ์แบบ Real Time รวมทั้งได้มีกำรเชื่อมต่อช่องทำงสำรองระหว่ำงบริ ษทั
และผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แต่ละรำย มำกกว่ำ 1 เส้นทำง ผ่ำน Internet Lease Line ที่ มีเสถี ยรภำพและ
ประสิ ทธิภำพสูงจำกผูใ้ ห้บริ กำร Internet Lease Line มำกกว่ำ 1 รำย เพื่อกระจำยควำมเสี่ ยงหำกระบบกำรเชื่อมต่อผ่ำน
เส้นทำงใดเส้นทำงหนึ่งเกิดขัดข้อง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษทั แต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังมี
กำรพัฒนำโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อระบบร่ วมกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่ำ กำรเชื่ อ มต่ อ จะเป็ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงด้ำ นเทคโนโลยี ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปลี่ยนแปลงในอนำคต
1.1.2 ความเสี่ยงจากการต่ อรองอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ จากผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรส่งผ่ำนข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มำจำกส่วนแบ่งรำยได้ค่ำใช้บริ กำรที่ผใู ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับจำกผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำกกำรใช้บริ กำรของบริ ษทั โดยกำหนดอัตรำกำรแบ่งรำยได้
ตำมสัญญำที่ตกลงกัน ในอนำคตหำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เจรจำต่อรองขอลดอัตรำส่วนแบ่งรำยได้ที่บริ ษทั จะ
ได้รับลงจำกอัตรำปั จจุบนั ก็จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้ของบริ ษทั ได้
อย่ำงไรก็ตำมกำรทำธุ รกิ จให้บริ กำรข้อมูลทำงโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ถือเป็ นควำมร่ วมมือทำงธุ รกิ จระหว่ำง
บริ ษทั และผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยต่ำงฝ่ ำยต่ำงต้องพึ่งพิงทรัพยำกรของอีกฝ่ ำยในกำรให้บริ กำรลูกค้ำได้อย่ำง
สมบูรณ์ ดังนั้น กำรดำเนินงำนในปั จจุบนั จึงเป็ นรู ปแบบพันธมิตรทำงธุรกิจ โดยที่บริ ษทั ดำเนิ นธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมำกว่ำ 10 ปี บริ ษทั ไม่เคยมีกรณี ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อรองอัตรำส่ วน
แบ่งรำยได้ให้ลดลงจำกสัญญำที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ถือเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูลรำยใหญ่ในตลำดธุรกิจให้บริ กำรข้อมูล
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรำย
1.1.3 ความเสี่ยงจากการทีผ่ ้ใู ห้ บริการโทรศัพท์ เคลือ่ นทีเ่ ข้ ามาดาเนินธุรกิจเอง
บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูล ข่ำวสำร และสำระบันเทิงต่ำงๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีกำรดำเนินกำรร่ วมกับ
ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) โดยกำรนำควำมได้เปรี ยบจำกควำมพร้อมด้ำนเนื้ อหำ (Content) และ
เทคโนโลยีกำรสื่ อสำรรู ปแบบใหม่ (New Media) ที่ผลิตและพัฒนำได้เองภำยในกลุ่มบริ ษทั มำต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์
และบริ กำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อเผยแพร่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับกับรู ปแบบกำรรับข้อมูล ข่ำวสำรของคนยุค
ใหม่ที่ตอ้ งกำรควำมรวดเร็ วและสะดวกสบำย
โดยบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หำคอนเทนท์ต่ำงๆให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปส่ งต่อให้แก่ลูกค้ำที่ใช้
บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ละรำย โดยบริ ษทั ได้รับส่ วนแบ่งรำยได้ค่ำบริ กำรที่ ผู ้
ให้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดกับลูกค้ำในกำรรับบริ กำรข้อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หำ ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั
ได้ทำสัญญำให้บริ กำรดังกล่ำวกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรำย (AIS DTAC และ True Move) ซึ่ งถือเป็ นกล
ยุทธ์ในกำรดำเนิ นงำนที่ สำคัญที่ ตอ้ งกำรเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในวงกว้ำง โดยไม่จำกัด
เฉพำะลูกค้ำที่ ใช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบใดระบบหนึ่ ง ทั้งนี้ สัญญำให้บริ กำรที่ บริ ษทั ทำกับผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมีอำยุ 1 ปี และหำกคู่สญ
ั ญำไม่มีเจตนำยกเลิกสัญญำ สัญญำจะมีผลอัตโนมัติ ต่อไปอีกทุกๆ
1 ปี โดยที่ผำ่ นมำได้มีกำรต่อสัญญำดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด
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ทั้งนี้ บริ ษทั มีรำยได้หลักมำจำกกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ดำเนิ นกำรร่ วมกับผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั 3 รำย หรื อมีสดั ส่วนรวมกันกว่ำร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวม โดยมีรำยได้
จำกผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยหนึ่งที่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวม ซึ่ งบริ ษทั อำจ
มีควำมเสี่ ยงจำกกำรเข้ำมำดำเนิ นกำรด้ำนกำรผลิตและจัดหำคอนเทนท์ต่ำงๆเองของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญำให้บริ กำรที่ทำให้บริ ษทั ได้รับผลตอบแทนลดลงจำกเดิม หรื อ
กำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว ซึ่ งอำจทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยรำยได้จำนวนมำก และมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงดังกล่ำวและมีควำมเชื่อว่ำ จำกกำรที่บริ ษทั ผลิตผลงำนที่มีคุณภำพออกมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ได้รับควำมนิ ยม และมีผใู ้ ช้บริ กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรำยมำเป็ นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี และได้มีควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำธุรกิจร่ วมกันกับผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทุ ก รำยอย่ำ งสม่ ำ เสมอ ผ่ ำ นกำรจัด กิ จ กรรมทำงกำรตลำด กำรส่ ง เสริ ม กำรขำย และโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่ งช่วยลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำวลงได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ จะดำเนิ น กำรจัดหำและผลิ ตข้อมูล
ข่ำวสำร (Content Provider) ของผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เองนั้น จะต้องมี กระบวนกำรในกำรจัดหำที่ มีควำม
ยุ่งยำก และอำศัยบุ คลำกรจำนวนมำก เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลที่ มีคุณภำพ หลำกหลำย และเป็ นที่ ตอ้ งกำรของลูกค้ำ
ในขณะที่บริ ษทั มีทีมงำนและฝ่ ำยผลิตที่มีประสิ ทธิ ภำพ มีควำมชำนำญ และมีแบรนด์เป็ นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงอยู่
แล้ว ซึ่ งเป็ นกำรยำกที่ ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะสำมำรถดำเนิ นกำรจัดหำเพื่อ ทดแทนคอนเทนท์ที่บริ ษทั เป็ น
เจ้ำ ของได้ท้ ัง หมด นอกจำกนี้ ธุ ร กิ จ และรำยได้ห ลัก ของผู ้ใ ห้ บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ม ำจำกกำรให้ บ ริ ก ำร
โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ท ำงเสี ย ง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น บริ ษัท จึ ง ยัง ไม่ เ ห็ น แนวโน้ ม ที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ กำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะหันมำมุ่งเน้นกำรทำธุรกิจให้บริ กำรข้อมูลด้วยตัวเอง
1.1.4 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงรายได้ จากการให้ บริการข้ อมูลผ่านทาง SMS
รำยได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั มำจำกกำรให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่ วนของบริ กำร Mobile SMS
หรื อบริ กำรส่ งข้อควำมสั้น (Short Message Service) ซึ่ งสำมำรถใช้งำนได้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท ทั้งแบบ
ฟี เจอร์ โฟน (Feature Phone)1 ที่ รองรับเทคโนโลยี 2G ซึ่ งใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยในปั จจุบนั และแบบสมำร์ ทโฟน
(Smartphone)2 ที่รองรับเทคโนโลยี 3G3 อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เน้นกำรทำกำรตลำด
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำร์ ทโฟนเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับกำรนำเสนอรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่ สอดคล้องกับรู ปแบบ

1

ฟี เจอร์โฟน หมำยถึง โทรศัพท์ที่มีฟังก์ชนั่ กำรใช้งำนแบบทัว่ ไป เช่น โทรศัพท์ได้ ถ่ำยรู ปได้ ดูรูป ดูหนัง ฟังเพลงจำกไฟล์เพลง
ประเภท MP3 หรื อบำงรุ่ นอำจสำมำรถฟังวิทยุได้ แต่ท้ งั นี้ โทรศัพท์ฟีเจอร์ จะไม่มีควำมสำมำรถในกำรติดตั้งโปรแกรมหรื อ
แอพพลิเคชัน่ เพิ่มเติม
2
สมำร์ ทโฟน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งำนโปรแกรมหรื อแอพพลิเคชั่น ใช้ระบบปฏิบตั ิกำรที่ทนั สมัย และมีควำมสำมำรถ
ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์
3
3G หรื อ Third Generation เป็ นเทคโนโลยีกำรสื่ อสำรในยุคที่ 3 โดยอุปกรณ์กำรสื่ อสำรในยุค 3G นั้นจะเป็ นอุปกรณ์ที่
ผสมผสำนกำรนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปั จจุบนั เข้ำด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman กล้องถ่ำยรู ป และ
อินเทอร์ เน็ต โดย 3G เป็ นเทคโนโลยีที่พฒั นำต่อเนื่ องจำกยุคที่ 2 และ 2.5 (2G และ 2.5G) ซึ่ งเป็ นยุคที่มีกำรให้บริ กำรระบบ
เสี ยงและกำรส่ งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยังมีขอ้ จำกัดอยูม่ ำก กำรพัฒนำของ 3G ทำให้เกิดกำรใช้บริ กำรมัลติมีเดียและส่ งผ่ำนข้อมูล
ในระบบไร้สำยด้วยอัตรำควำมเร็ วที่สูงขึ้น
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กำรใช้งำนที่ ได้รับควำมนิ ยม เช่น บริ กำรอินเทอร์ เน็ตบนมือถือ เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ และบริ กำรแอพพลิเคชัน่
ต่ำงๆ ที่มีแนวโน้มกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ประกอบกับหำกในอนำคตประเทศไทยมีเทคโนโลยี 3G อย่ำงเต็ม
รู ปแบบ ซึ่งจะทำให้กำรรับส่งข้อมูลมีควำมรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น แนวโน้มกำรพัฒนำระบบอินเทอร์ เน็ต
บรอดแบนด์ไร้สำย จะทำให้ผใู ้ ช้บริ กำรได้รับควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรใช้งำนเพิ่มขึ้น รวมทั้งควำมเร็ วที่เพิ่มขึ้นก็จะ
รองรับคอนเทนท์กำรใช้งำนในด้ำนต่ำงๆที่หลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งอำจทำให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจำกกำรใช้
บริ กำร SMS เพื่อรับบริ กำรข้อมูล สำระบันเทิงต่ำงๆ จำกผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูล (Content Provider) มำเป็ นกำรหำข้อมูลและ
สำระบันเทิงด้วยตัวเอง ผ่ำนระบบ Data Streaming เช่น TV on Mobile ซึ่ งเป็ นกำรรับชม High-Definition Television
หรื อ กำรดำวน์โหลด Application ต่ำงๆ จำก Application Stores เป็ นต้น ซึ่ งอำจส่ งผลให้บริ กำร SMS ชะลอตัวลงได้
ในอนำคต และอำจกระทบต่อรำยได้ในส่วนนี้ของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกกำรให้บริ กำรข้อมูล Mobile SMS เป็ นกำรส่ งข้อมูลตรงถึงผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ลักษณะ Push Data ที่ มีควำมเสถียรมำกที่ สุด สำมำรถใช้งำนได้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกประเภท ซึ่ งบริ ษทั เชื่อว่ำ
บริ กำรข้อมูล Mobile SMS จะยังคงเป็ นช่องทำงกำรให้บริ กำรข้อมูลที่แพร่ หลำยมำกที่ สุดและยังคงมีแนวโน้มที่ จะ
ครองส่วนแบ่งตลำดสูงสุดของบริ กำรเสริ มบนโทรศัพพท์เคลื่อนที่ได้อีกนำน ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนรองรับกำรเติบโตของ
สมำร์ทโฟน และเทคโนโลยี 3G ที่อำจทำให้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในไทยเปลี่ยนแปลงไปในอนำคต ด้วยกำรพัฒนำและ
เพิ่ ม เนื้ อ หำเพื่อ รองรั บ กำรใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต บนโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ มขึ้ น รวมทั้ง จัดที ม งำนเฉพำะสำหรั บ พัฒ นำ
Application ที่หลำกหลำย เพื่อให้บริ กำรแก่ผบู ้ ริ โภคทั้งในไทยและในต่ำงประเทศ
1.1.5 ความเสี่ยงจากการเข้ าสู่ ธุรกิจของคู่แข่ งรายใหม่
กำรเปิ ดประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีข้ ึนในปี 2558 จะทำให้
เกิดกำรเปิ ดเสรี ในธุรกิจสื่ ออย่ำงเต็มรู ปแบบในอนำคตอันใกล้น้ ี ส่งผลให้กำรแข่งขันในธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งจำกกำรเข้ำมำ
ของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ และกำรขยำยธุรกิจของผูป้ ระกอบกำรรำยเดิมที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนสู่ กำรเป็ นผูผ้ ลิตและ
ให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำร (Content Provider) ผ่ำนสื่ อทุกประเภทอย่ำงครบวงจรมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรดำเนิ นธุรกิ จ
ประเภทเดียวกับธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงและมีแนวทำงที่จะลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์
และกำรให้บริ กำร ควบคู่กบั กำรสร้ำงสรรค์รูปแบบของสิ นค้ำ และแบรนด์ ให้มีลกั ษณะเฉพำะตัวที่โดดเด่น เพื่อรักษำ
และเพิ่มระดับควำมนิยมของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริ กำรของบริ ษทั
1.1.6 ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจ
ธุ ร กิ จโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี กำรควบคุ ม จำกหน่ ว ยงำนรั ฐ บำล ดังนั้น หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
กฎระเบียบ หรื อนโยบำยอันมีผลทำให้ผใู ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จำเป็ นต้องออกกฎหรื อนโยบำย เพื่อควบคุมบริ ษทั
ผูใ้ ห้บริ กำรข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกขึ้น เช่น กำรควบคุมรำคำหรื อเนื้ อหำข้อมูล
ที่ให้บริ กำรเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็อำจจะส่ งผลต่อกำรให้บริ กำรข้อมูลบำงประเภทและมีผลกระทบต่อกำรเพิ่ม
รำยได้ของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำม เนื้ อหำที่ บริ ษทั ให้บริ กำรในปั จจุ บัน มี ควำมหลำกหลำย ซึ่ งถื อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ ยง
ทำงด้ำนบริ กำร ดังนั้น หำกมีกำรควบคุมข้อมูลประเภทใดก็จะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อบริ ษทั นอกจำกนี้ บริ ษทั
ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ กำรรำยใหญ่สำมำรถอำศัยข้อได้เปรี ยบจำกกำรเป็ นคู่คำ้ รำยใหญ่ที่มีควำมสัมพันธ์อนั ดีต่อกันมำ
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นำนกับผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แต่ละรำย ในกำรสอบถำมและติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรหรื อ
กฎระเบี ยบใหม่ๆ จำกหน่ วยงำนรั ฐบำล เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมสำหรับรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้นได้อย่ำง
ทันท่วงที
1.1.7 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงความสามารถเฉพาะของบุคลากร
กำรประกอบธุ รกิ จและกำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับบริ ษ ทั ส่ วนใหญ่มำจำกกำรคิ ดค้น
พัฒนำ และดำเนิ นกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เฉพำะด้ำน รวมทั้งศิลปิ นและทีมงำน
สนับสนุน (People-based) ซึ่ งเป็ นทรัพยำกรที่ มีคุณค่ำและมีส่วนสำคัญในกำรร่ วมสร้ำงผลงำน และผลักดันธุรกิจให้
เติบโตและก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่ คง ดังนั้น หำกบริ ษทั ต้องสู ญเสี ยบุคลำกรที่ มีค่ำเหล่ำนั้นไป อำจต้องใช้เวลำมำกในกำร
สร้ำงบุคลำกรทดแทนขึ้นมำใหม่ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์และผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ได้
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมเสี่ ยงดังกล่ำว และได้ให้ควำมสำคัญกับบุคลำกร โดยให้กำรส่ งเสริ ม กำรพัฒนำ
ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ให้มำกที่สุด รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญ
ต่อกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรทำงำน กำรจ่ำยผลตอบแทนและสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรอย่ำงเหมำะสม เทียบเคียง
ได้กบั บริ ษทั อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้ำงแรงจูงใจที่จะร่ วมงำนกับบริ ษทั ในระยะยำว นอกจำกนี้ ในส่ วนของ
ศิลปิ นในสังกัด จะได้รับกำรวำงแผนกำรบริ หำรคอนเทนท์ในรู ปแบบที่ครบวงจร ทั้งในด้ำนกำรนำเสนอผลงำน กำร
ป้ อนงำน และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อศิลปิ นอย่ำงต่อเนื่ อง ตลอดจนกำรมีส่วนร่ วมในกำรดำเนิ นงำน เพื่อให้เกิด
ควำมรู ้สึกที่มนั่ คง พร้อมที่จะเติบโตและพัฒนำไปกับกลุ่มบริ ษทั ในระยะยำว
1.1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ
เนื่องจำกบริ ษทั เล็งเห็นถึงโอกำสและศักยภำพทำงธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยอำศัยรู ปแบบธุรกิจกำรให้บริ กำร
ข้อ มู ล บนโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ที่ป ระสบควำมสำเร็ จในประเทศไทย บริ ษ ัท จึ ง มี เ ป้ ำหมำยและแผนกำรขยำยธุ ร กิ จ
ให้บริ กำรข้อมูลคอนเทนท์ (Content Provider) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่ำงประเทศ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั
ย่อย 2 แห่ ง ในประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศเกำหลี ใต้ ซึ่ งกำรดำเนิ นธุ รกิจในต่ำงประเทศถือเป็ นกำรดำเนิ นธุรกิ จ
ใหม่ของบริ ษทั ที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนในกำรจัดตั้งบริ ษทั วำงระบบ รวมถึงประชำสัมพันธ์ และทำกำรตลำดในประเทศ
นั้น ๆ ดัง นั้น บริ ษทั อำจมี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรไม่ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในกำรดำเนิ น กิ จ กำรดัง กล่ ำวในต่ ำงประเทศ
เนื่ องจำกพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอำจมี ควำมแตกต่ำง หรื ออำจมีขอ้ จำกัดทำงกฎหมำยที่ แตกต่ำงจำกกำรให้บริ กำรใน
ประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรเข้ำลงทุนในแต่ละประเทศ คณะกรรมกำรของบริ ษทั จะมีกำรมอบหมำยแนวทำงใน
กำรลงทุนเพื่อให้ทีมงำนศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงธุรกิจและสภำพตลำด (Feasibility study) เป็ นอย่ำงดีท้ งั ในด้ำนของ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประเภทกำรให้บริ กำร ระบบเทคโนโลยี รวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ โดย
เกณฑ์กำรลงทุนจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทำงด้ำนผลตอบแทนและระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงรู ปแบบที่
จะเข้ำไปลงทุนเป็ นสำคัญ
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1.2 ความเสี่ยงอืน่ ๆ
1.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ ทมี่ อี านาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ปั จจุบนั นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ถือหุน้ ในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2555) ซึ่ งเป็ นเสี ยงข้ำงมำกสำมำรถควบคุ มมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เกื อบ
ทั้งหมด รวมทั้งสำมำรถควบคุมนโยบำยและกำรบริ หำรงำนในบริ ษทั ได้ และถึงแม้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุน
ต่อประชำชนในครั้งนี้ แล้ว นำยพิชญ์ โพธำรำมิก ยังคงมีเสี ยงข้ำงมำก โดยถือหุ ้นในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 71.87 ของ
จำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั หลังเพิ่มทุ น ซึ่ งเป็ นสัด ส่ วนที่ ม ำกกว่ำร้ อยละ 50 ทำให้ นำยพิชญ์
โพธำรำมิก ยังคงสำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เกือบทั้งหมดไม่วำ่ จะเป็ นกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรื อกำรขอมติ
ในเรื่ องอื่นที่ ตอ้ งใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นเรื่ องที่ กฎหมำยหรื อข้อบังคับบริ ษทั กำหนดให้ตอ้ ง
ได้รับเสี ยง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นของบริ ษทั อำจมีควำมเสี่ ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสี ยงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส และมีกำรถ่วงดุลอำนำจดังกล่ำว บริ ษทั
จึงได้จดั โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรโดยมีบุคลำกรที่ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และได้กำหนดขอบเขตกำรดำเนิ นงำน
กำรมอบอ ำนำจให้ แ ก่ ก รรมกำรและผู ้บ ริ ห ำรอย่ำ งชัด เจน มี ก ำรแต่ ง ตั้ง บุ ค คลภำยนอกที่ เ ป็ นอิ ส ระเข้ำ ร่ ว มใน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ
ถ่วงดุลกำรตัดสิ นใจ และพิจำรณำอนุ มตั ิ รำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งบริ ษทั ได้กำหนด
มำตรกำรกำรทำรำยกำรกับบุ คคลที่ อำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยจำกัดกำรออกเสี ยงของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
นอกจำกนี้บริ ษทั ยังจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำรว่ำจ้ำงบริ ษทั ผูช้ ำนำญกำรจำกภำยนอกที่ปฏิบตั ิงำนเป็ น
อิสระและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อให้เป็ นไปตำม
ระบบที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นถึงควำมโปร่ งใสและถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษทั
1.2.2 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นเมือ่ เข้ าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่
ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิมในราคาทีต่ า่ กว่ าราคาเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชนในครั้งนี้
ก่อนกำรเสนอขำยหุ ้นให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ บริ ษทั มี กำรเพิ่มทุนจดทะเบี ยนและเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุ น
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม เมื่อเดือนกันยำยน 2555 ซึ่งมีผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริ ษทั ของนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลดลงจำก
ร้อยละ 99.99 เหลือร้อยละ 87.11 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ประชำชน โดยมีผูถ้ ือ
หุน้ เดิมรำยอื่น เข้ำมำถือหุ ้นในบริ ษทั เพิ่มขึ้นในสัดส่ วนรวมกันร้อยละ 12.89 ของทุนชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำยหุ ้น
เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชน โดยกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั เป็ นจำนวนรวม 148,869,800 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10
บำท คิดเป็ นสัดส่วนรวมกันร้อยละ 10.63 ของทุนชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนในครั้งนี้
ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 0.12 บำท
รำคำเสนอขำยหุน้ ดังกล่ำวต่ำกว่ำรำคำเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชนในครั้งนี้ เท่ำกับ [ • ] บำทต่อหุ ้น หรื อต่ำ
กว่ำคิดเป็ นร้อยละ [ • ] ของรำคำเสนอขำยหุน้ ให้แก่ประชำชน ดังนั้นผูล้ งทุนทัว่ ไปที่จองซื้ อหุ ้นของบริ ษทั อำจมีควำม
เสี่ ยงจำกกำรลดลงของรำคำหุ ้น หำกผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มดังกล่ำวขำยหุ ้นของบริ ษทั เพื่อทำกำไรภำยหลังจำกที่หุ้นเริ่ มซื้ อขำย
ได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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1.2.3 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เนื่ องจำกกำรเสนอขำยหุ ้นต่อประชำชนในครั้งนี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่อนที่ จะได้รับอนุ มตั ิให้นำหุ ้นเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ ยงในเรื่ องสภำพคล่อง และกำรไม่ได้รับผลตอบแทนจำก
กำรขำยหุน้ ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
ซึ่งจะมีผลให้ไม่มีตลำดรองสำหรับกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรยื่นคำขอให้รับหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลัก ทรั พ ย์ เอ็ม เอไอ แล้ว ซึ่ ง ขณะนี้ ตลำดหลัก ทรั พ ย์อ ยู่ร ะหว่ำ งกำรพิ จ ำรณำรั บ หลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท เข้ำเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของ
บริ ษทั ในเบื้องต้นแล้วพบว่ำ บริ ษทั มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอได้
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน “ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อย โดยบริ ษทั ต้องมีผถู ้ ือหุ ้น
รำยย่อยไม่ต่ำกว่ำ 300 รำย และต้องถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ น
คำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ ้นแล้วเสร็ จ บริ ษทั จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำรกระจำยกำรถือหุ ้นรำยย่อยครบถ้วนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
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