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ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุน
ของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ
พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปใน
อนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุน
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะทีเ่ ปนการคาดการณในอนาคต (Forward – Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน
การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปน
ความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ
โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1

ความเสี่ยงจากอัตราการเขาออก (Turnover)
ศูนยบริการขอมูล (Contact Center) สูง

ของบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณในงานใหบริการ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยบุคลากรที่มีทักษะทางดานการสื่อสาร งานทางดานการบริการและการบริหารความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจํานวนมาก นอกจากนี้ในการใหบริการลูกคาบางราย เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service
Representative: CSR) จะตองอาศัยทักษะดานภาษาอังกฤษดวย ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดวยการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะอยางตอเนื่อง ในกรณีที่เปนพนักงานที่ยังไมมีประสบการณ บริษัทฯ จะจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร
กอนที่จะปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี ดังนั้นการสูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณ ความสามารถ
และทักษะเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม อาจมีผลกระทบตอกําลังคนในการใหบริการ ทําใหบริษัทฯมีตนทุนในการบริหาร
จัดการบุคลากรสูง รวมทั้งบริษัทฯ ตองใชระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรทดแทนมาใหมใหสามารถแทนที่บุคลากรลาออกได
ทันที
อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาว โดยบริษัทฯ มีมาตรการการวางแผนอัตรา
จํานวนบุคลากรสํารองเพื่อรองรับอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และไมใหกระทบกับการวางแผนกําลังคนตามที่ไดตกลงไว
กับลูกคา รวมไปถึงการวางมาตรการคาจางและผลตอบแทนในระดับที่แขงขันกับตลาดไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเพื่อที่จะสราง
ความชํานาญในระยะยาวในการบริการได
บริษัทฯมีการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธในตําแหนง
ตางๆ (Career Path) ของบุคลากร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและลดความเสี่ยงในการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีแรงจูงใจอื่นๆในการทํางานของพนักงาน อาทิ การใหสวัสดิการที่เหมาะสม การใหรางวัลในการทํางานในรูปแบบ
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ตางๆ สําหรับพนักงานที่มีผลงานดีเดนในเรื่องตางๆ บริษัทฯไดสงเสริมในการฝกอบรม รวมถึงการไปศึกษาดูงานในตางประเทศ
เปนตน
3.2

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล

ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลววาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯตองอาศัยเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธจํานวนมากในการดําเนินงาน
ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลตั้งแตป 2555 ที่มีการปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา เปนผลกระทบทางออมตอฐานอัตราคาจางงาน
ในระดับอื่นๆ ใหสูงขึ้นดวยทําใหบริษัทฯ มีภาระคาใชจายในการจางเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธเพิ่มขึ้น โดยคาจางเจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธเปนตนทุนสวนใหญในการใหบริการ หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราคาจางในระดับอื่นขึ้นอีก บริษัทฯ จะมีความ
เสี่ยงที่ตองรับภาระคาใชจายดังกลาว และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกําหนดเงื่อนไขใหสามารถปรับอัตราคาบริการไดหากรัฐบาลมีการปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา
นอกจากนี้ลักษณะสัญญาของบริษัทฯ เปนสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาระหวาง 1-3 ป ทําใหบริษัทฯ สามารถปรับขึ้น
คาบริการไดเมื่อมีการตออายุสัญญาในแตละครั้ง
3.3

ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการจางใชบริการศูนยบริการขอมูลของบริษัทฯ
(Outsourced Contact Center Services) มาดําเนินการตั้งศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact
Center)

เนื่องดวยบริษัทฯ มีการใหบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center Services) ซึ่งประกอบดวย บริการบริหาร
จัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) บริการจัดหา
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และบริการระบบศูนยบริการขอมูลและอุปกรณ
(Contact Center Facility Outsourced)
การใหบริการดังกลาวจะมีการทําสัญญากับลูกคา โดยมีอายุสัญญาตั้งแต 1 – 3 ป สามารถตออายุสัญญาไดโดยมีการแจง
ลวงหนา และบริษัทฯ คิดคาบริการจากลูกคาเปนรายเดือน ดังนั้นหากลูกคามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการวาจางบริษัทฯ
มาเปนการลงทุนและบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลของตนเอง (In-house Contact Center) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียรายไดในสวนดังกลาว
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลลูกคาตองอาศัยประสบการณและความชํานาญ ในดานตางๆ เชน การ
เลือกใชอุปกรณทั้งฮารดแวร และ ซอฟทแวรแอพพลิเคชั่น ใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท การคัดเลือกเจาหนาที่ลูกคา
สัมพันธ การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความซับซอน ผนวกกับการฝกอบรมเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธใหสามารถใหขอมูลและตอบ
ขอซักถามไดอยางถูกตอง การออกแบบฐานขอมูลที่ใชประกอบการใหขอมูลของเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ การออกแบบรายงาน
ผลการใหบริการ เปนตน บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่เปนเลิศแกลูกคาทุกราย บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการใหบริการที่มี
คุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่ทําใหลูกคาตระหนักถึงประโยชน
ที่ไดรับเทียบกับการบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง
นอกจากนี้จากประสบการณที่ผานมาลูกคาที่เคยใชบริการ
ศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) แลวเปลี่ยนเปนบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลดวยตนเอง (In-house
Contact Center) ลูกคามากกวารอยละ 70 ที่นําไปบริหารจัดการเองจะประสบปญหาในดานการบริหารจัดการตนทุน ทั้ง
ทางดานบุคลากรเฉพาะดาน ที่ตองมีความรูความชํานาญในการบริหารจัดการ และตนทุนแฝงที่ไมไดคาดการณไว ทําใหใน
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อนาคตมีโอกาสกลับมาใชบริการศูนยบริการขอมูลของบริษัทฯ
ตนเอง
3.4

ไมทั้งหมดก็บางสวนแทนการลงทุนตั้งศูนยบริการขอมูลของ

ความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเปดเสรีทางการคาในระดับภูมิภาค โดยคูแขงที่เปนบริษัทขนาดใหญในประเทศเพื่อนบานหรือ
ประเทศอื่นอาจเขามาเปดตลาดในประเทศไทย ทําใหบริษัทฯ มีคูแขงเพิ่มมากขึ้น และอาจสูญเสียบุคลากรในธุรกิจใหกับคูแขง
จะทําใหบริษัทฯ มีตนทุนคาใชจายในการอบรมพัฒนาบุคลากรสูงขึ้น และอาจมีคาใชจายดานเงินเดือนและผลตอบแทนแก
พนักงานสูงขึ้น
นอกจากนี้ หากลูกคาที่บริษัทฯ ใหบริการอยูในปจจุบันมีบริษัทแมอยูในประเทศที่คูแขงใหบริการอยูแลว ลูกคาของบริษัทฯ อาจ
เปลี่ยนแปลงไปใชบริการกับผูใหบริการเดียวกันกับบริษัทแมได
แตในทางกลับกัน บริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขัน และมีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นการ
เปดเสรีทางการคาระดับภูมิภาค จึงเปนโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเปดชองทางธุรกิจในตางประเทศไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มี
จํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น ธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง
3.5

ความเสี่ยงในเรื่องการตออายุสัญญา

การใหบริการบริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service)
บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative Outsourced) และการบริการระบบศูนยบริการ
ขอมูลและอุปกรณ (Contact Center Facility Outsourced) รวมเรียกวาการใหบริการแบบรับจางบริการศูนยบริการขอมูล
(Outsourced Contact Center) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรายไดตอรายไดจากการขายและรายไดจากการบริการ รอยละ 75.66 รอยละ
73.42 และรอยละ 87.01 ในป 2554 ป 2555 และป 2556 ตามลําดับ โดยการใหบริการดังกลาว จะมีการทําสัญญากับลูกคาซึ่ง
มีอายุสัญญาตั้งแต 1 – 3 ป โดยมีเงื่อนไขใหสามารถตออายุสัญญาไดเมื่อมีการแจงลวงหนาพรอมทั้งการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการตออายุสัญญาเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดจาก
การบริการของบริษัทฯ ลดลง
ที่ผานมา ลูกคาโดยสวนใหญมีการตอสัญญากับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ มีการใหบริการลูกคาไดเปนอยางดี
ทั้งนี้หนวยงานสํารวจความพึงพอใจของบริษัทฯ ไดดําเนินการเก็บขอมูลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (End User) ที่มีตอ
การใหบริการของ Contact Center ของบริษัทฯ เพื่อนําผลที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการใหดีที่สุดสําหรับ
ผูใชบริการตอไป โดยดําเนินการสํารวจในดานตางๆ ไดแก ความคิดเห็นที่มีตอระบบเครือขาย ความคิดเห็นที่มีตอระบบตอบรับ
อัตโนมัติ และความคิดเห็นที่มีตอเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ (Customer Service Representative) โดยผลการสํารวจแสดงใหเห็น
วาในป 2556 ลูกคามีระดับความพึงพอใจเกินกวารอยละ 90
3.6

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคาเชา

ปจจุบันบริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคาร 3 แหงเพื่อใชเปนศูนยบริการขอมูล (Contact Center) นอกเหนือจากการใชสถาน
ประกอบการของลูกคา โดยสัญญาเชาอาคารทั้ง 3 แหงเปนสัญญาเชาระยะสั้น อายุสัญญาไมเกิน 3 ป (โปรดดูสรุปสัญญา
สําคัญในสวนที่ 2.2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) และจะมีการตกลงคาเชากันใหม (โดยปรับขึ้นไดไมเกินอัตราที่ได
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ตกลงกันไว) เมื่อมีการตออายุสัญญา ดังนั้นหากสัญญาเชาอาคารหมดอายุ และมีการปรับอัตราคาเชาสูงขึ้น บริษัทฯ ตอง
รับภาระคาใชจายดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับการตออายุสัญญาเชาอาคารมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กอนการทําสัญญาการใหบริการ
ประเภทรับจางบริการศูนยบริการขอมูล (Outsourced Contact Center) บริษัทฯ มีการประมาณการตนทุนโดยคํานึงถึงอัตราคา
เชาไวแลว กรณีมีการปรับขึ้นคาเชาอาคาร บริษัทฯ ก็สามารถปรับคาบริการไดตามตนทุนที่สูงขึ้นเมื่อมีการตอสัญญาการ
ใหบริการกับลูกคา นอกจากนี้การใหบริการของบริษัทฯ เปนการใหบริการผานเครือขายโทรศัพทเปนหลัก สถานที่ตั้งของอาคาร
จึงไมใชปจจัยที่สําคัญ บริษัทฯ จึงมีความยืดหยุนในการเลือกสถานที่ โดยไมจําเปนตองเชาพื้นที่อาคารที่ตั้งอยูใจกลางเมืองซึ่งมี
อัตราคาเชาสูง
3.7

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการใหบริการ

ระบบการใหบริการ Contact Center ถือเปนอีกองคประกอบที่มีความสําคัญในการใหบริการของบริษัทฯ ซึ่งในปจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใชสําหรับระบบการใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาการคิดคนผลิตภัณฑ/ระบบการทํางานใหมที่มี
ความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นดังกลาว อาจทําใหระบบปฏิบัติการ Contact Center ที่บริษัทฯ ใชอยูไมทนั สมัย ไมสามารถรองรับ
กับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นไดและอาจทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคาใหแกคูแขงได
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในระบบลาสุดที่มีความทันสมัย มีอายุการใชงานไดอยางนอย 5 ป นอกจากนี้คูคาของบริษัทฯ ใน
ตางประเทศที่มีชื่อเสียงเปนผูดําเนินการจัดหาระบบใหกับบริษัทฯ โดยมีขอตกลงที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบการทํางาน เชน
การ Upgrade ระบบ การเปลี่ยนเวอรชั่นของโปรแกรม ใหมีความทันสมัย และมีขีดความสามารถทัดเทียมกับระบบที่ไดรับการ
คิดคนขึ้นมาใหม นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาในดาน งานซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น อยางตอเนื่อง ดังนั้นความเสี่ยงใน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอนขางต่ํา ทําใหไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.8

ความเสี่ยงจากการใชระบบบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใหความชวยเหลือดาน
การบริหารจัดการจากบริษัทแม

บริษัทฯ เปนบริษัทในกลุม บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น (“กลุมสามารถ”) (กรุณาดูโครงสรางธุรกิจของกลุมสามารถในสวนที่ 2.2
ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ SAMART จะถือหุนทั้งทางตรง
และทางออมในบริษัทฯ รอยละ 70.76 (Effective Rate) บริษัทฯ ไดพึ่งพิง SAMART ในเรื่องตางๆ ดังนี้
การใชบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัทฯ ในการใหบริการระบบศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศไดแก การใหบริการที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย (ISO 27001) และ ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการ (ITIL) สําหรับการ
พัฒนาองคกรและบุคลากรภายในองคกรของบริษัทฯใหมีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการองคกรที่ดีและประสิทธิภาพใน
การดําเนินกิจการที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนเปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2.3
ขอ 14 รายการระหวางกัน) หาก SAMART ไมใหความชวยเหลือดังกลาวบริษัทฯ จะตองลงทุนในระบบศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศดวยตนเอง หรือตองเชาระบบดังกลาวจากบริษัทอื่น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ตองใชเงินทุนมากขึ้น หรือตองจายคาเชา
ระบบในอัตราที่สูงกวาปจจุบัน
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การใหความชวยเหลือดานการบริหารจัดการ (Management Agreement)
SAMART ไดใหความชวยเหลือแกบริษัทฯ ในดานการบริหารและการจัดการทั่วไป อาทิ เปนที่ปรึกษาดานการเงินและการบัญชี
ใหบริการดานกฎหมาย ใหบริการดานการบริหารงานธุรการสํานักงาน เปนที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล เปนตน โดยบริษัทฯ มี
การจายคาตอบแทนเปนรายเดือนใหแก SAMART (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2.3 ขอ 14 รายการระหวางกัน) หาก
SAMART ไมใหความชวยเหลือดังกลาว บริษัทฯ จะตองวาจางที่ปรึกษาภายนอก เชน ที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีอากร ที่
ปรึกษากฎหมาย เปนตน หรือมีอํานาจตอรองในการจัดซื้อสินคา/บริการลดลง ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนดังกลาว
เพิ่มขึ้น
การใหความชวยเหลือของ SAMART ดังกลาว ถือเปนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพของกลุมสามารถ
บริษัทฯ เชื่อวาจะไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจาก SAMART ตอไป เนื่องจากภายหลังการออกและเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ SAMART ยังคงถือหุนในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 70.76 (Effective Rate)
ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ
3.9

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50

กอนการกระจายหุนเพิ่มทุน SAMART และบริษัทในกลุมถือหุนทั้งหมดในบริษัทฯ จํานวนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ SAMART ยังคงถือหุนทางตรงใน
สัดสวนรอยละ 68.43 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ที่บริษัทอื่นในกลุม
SAMART ถืออยูจะเทากับรอยละ 71.43 (โปรดดูรายชื่อผูถือหุนในสวนที่ 2.3 ขอ 9 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) ซึ่งสัดสวน
ดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําให SAMART สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฏหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่เปนกรรมการอิสระจํานวน
4 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ในกรณีที่เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ กิจการที่เกี่ยวของ
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว และในการอนุมัติรายการ
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
3.10

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2556 และ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ
ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของตลาดหลักทรัพยฯ
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ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผู
ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทน
จากการจําหนายหลักทรัพยไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได
3.11

ความเสี่ยงของผูถือหุนสามัญของ SAMART จากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ
SAMART จากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 70,000,000 หุน และ
หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ SAMART ถืออยูจํานวน 10,000,000 หุน สงผลให สิทธิในการออกเสียงของ SAMART และบริษัท
ในกลุม ในบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ลดลงจากรอยละ 100 เหลือรอยละ 71.43 หรือคิด
เปนสัดสวนสิทธิในการออกเสียงลดลง (Dilution Effect) รอยละ 28.57 และมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรของ SAMART และ
บริษัทในกลุมทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้จะลดลงจากรอยละ
99.11 (Effective Rate) เหลือรอยละ 70.76 (Effective Rate) หรือคิดเปนสวนแบงกําไรลดลง (Dilution Effect) รอยละ 28.60
ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญของ SAMART จะไดรับผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่ลดลงคือรอยละ 28.57 และ
ผลกระทบจากสวนแบงกําไรที่ลดลงคือรอยละ 28.60
อยางไรก็ดี เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไร และสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ของ SAMART ดังกลาว ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 28.57 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้
ใหแกผูถือหุนทุกรายของ SAMART ตามสัดสวนการถือหุนของตนใน SAMART (Pre-Emptive Right)เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน
ของ SAMART สามารถใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อลดผลกระทบจากการลดลงในสวนแบงกําไรหรือการ
ออกเสียงของผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเดิมใหแกผูถือหุนของ SAMART ตามสัดสวนการถือหุนจะ
เปนราคาเดียวกับที่เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมใหแกประชาชน นอกจากนี้ SAMART สามารถบันทึกสวนตาง
ของราคาเสนอขายกับราคาตนทุนหุนสามัญเดิมของ บริษัทฯ เปนกําไรจากการขายหลักทรัพยในงบกําไรขาดทุนของ SAMART
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