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3. ปัจจยัควำมเส่ียง 

 ปจัจยัความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้น้ีจะระบุเฉพาะความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิซึง่ประกอบดว้ย
การด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน หรอืความด ารงอยู่ของบรษิทัและความเสีย่งต่อการลงทุนของผูถ้อื
หลกัทรพัย์ปจัจยัความเสีย่งอื่นๆที่บรษิัทฯมไิดร้บัทราบในขณะน้ีหรอืทีบ่รษิัทฯเหน็ว่าเป็นปจัจยัความเสีย่งที่ไม่เป็น
สาระส าคญัในปจัจุบนัอาจเป็นปจัจยัความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัฯในอนาคตได ้

 การคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ทีอ่าจเป็นผลใหพ้จิารณาเป็นความเสีย่งนัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัจากการคาดการณ์หรอืคาดคะเนได ้ 

 ปจัจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิตลอดจนผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัฯอย่างมนียัส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
3.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรแข่งขนัเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

ธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกจิทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย อกีทัง้ยงัเป็นธุรกจิทีส่ามารถสรา้งผลตอบแทนไดส้งู สง่ผลใหธุ้รกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เป็นธุรกจิทีม่กีารแข่งขนั
สงูจากการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม่หากสามารถจดัหาแหล่งเงนิทุนได ้

บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัทีเ่ปิดด าเนินการเมื่อปี 2554 เขา้สู่การด าเนินธุรกจิสนิเชื่อเช่า
ซือ้รถจกัรยานยนต์มาเพยีง 3 ปี ความเสีย่งดา้นการแข่งขนัทีบ่รษิทัต้องประสบจงึประกอบดว้ยความเสีย่งในการกา้ว
ขึน้สู่การเป็นบรษิัทที่มสี่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิม่ขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และความเสีย่งเรื่องการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเขา้สูอุ่ตสาหกรรม หากพจิารณาองคป์ระกอบของปจัจยัแห่งความส าเรจ็ส าหรบัการประกอบ
ธุรกจิดงักล่าวซึง่ประกอบดว้ยการมแีหล่งเงนิทุน การมทีมีงานทีม่ปีระสบการณ์และความช านาญในดา้นต่างๆ  ตัง้แต่
การวิเคราะห์คุณภาพสนิเชื่อ การมีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน การมรีะบบการควบคุมการช าระหนี้ของลกูคา้ และการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์
(Dealer) ทีช่่วยสนับสนุนแนะน าลูกค้าให้มาใช้บรกิาร บรษิัทฯ มคุีณสมบตัิตามปจัจยัแห่งความส าเรจ็ที่สามารถลด
ความเสี่ยงด้านการแข่งขนัโดยการมีผู้บริหารและทีมผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต์มาไม่น้อยกว่า 10 ปีท าให้ทีมผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อ
รถจกัรยานยนตเ์ป็นอย่างดซีึง่ช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถน าความสมัพนัธท์ีด่ทีีม่มีาอย่างยาวนานกบัรา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่าย
รถจักรยานยนต์หลายแห่งที่ไม่แตกต่างจากผู้ประกอบการสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์รายอื่นที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดระดบัตน้ๆ ของอุตสาหกรรมมาเสรมิความสามารถในการแขง่ขนั นอกจากนี้บรษิทัฯยงัสามารถลดความเสีย่ง
ในเรื่องดงักล่าวโดย การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่สนับสนุนใหบ้รษิทัฯ มคีวาม
พร้อมด้านศกัยภาพในการแข่งขนัมากขึ้นเป็นผลให้บริษัทมโีอกาสประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องมัน่คงเนื่องจากสามารถเพิ่มช่องทางการระดมทุน เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสให้บรษิัท ฯ สามารถขยายธุรกิจ 
ตลอดจนขยายสว่นแบ่งทางการตลาดไดใ้นอนาคต 
 
3.2 ควำมเส่ียงจำกคณุภำพท่ีลดลงของลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ีจะมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำน 

ตามทีก่ล่าวมาแลว้ว่าธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์เป็นธุรกจิทีส่ามารถสรา้งผลตอบแทนสงู ในขณะทีไ่ม่
ตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัของหน่วยงานภาครฐัเป็นผลใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนตส์ามารถท า
การแขง่ขนัไดอ้ย่างเตม็ทีต่ามศกัยภาพของบรษิทัสภาวะการแขง่ขนัในธุรกจินี้จงึค่อนขา้งสงู 
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เมื่อพจิารณาสถานภาพของบรษิัทฯ ซึ่งอยู่ในช่วงเริม่ด าเนินธุรกจิ บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นที่ต้องท าการขยาย
พอรต์ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ในอตัราทีส่งูอาจเป็นผลให้บรษิทัฯ ต้องพจิารณาเรื่องการรกัษาความเหมาะสมระหว่าง
การขยายพอร์ตลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกบัการมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาอนุมตัิสนิเชื่อเพื่อให้ได้สนิเชื่อที่มี
คุณภาพ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาความเหมาะสมดงักล่าวได้ บรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งจากคุณภาพทีล่ดลงของ
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีส่ง่ผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯกล่าวคอืบรษิทัฯ อาจต้องรบัรูค้่าใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้
สงสยัจะสญูมากขึน้จากการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีม่ากขึน้หากคุณภาพลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ดอ้ยลง 

อย่างไรกต็ามจากการที่บรษิัทมทีมีผู้บรหิารและทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจินี้มายาวนานซึ่งทุกท่านผ่าน
การเรยีนรู้ที่มาของปญัหาที่ท าให้เกิดวกิฤตเศรษฐกจิตลอดจนแนวทางการแก้ปญัหาเพื่อให้บรษิัทฯผ่านพ้นวกิฤต
เศรษฐกจิบรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัความเสีย่งจากคุณภาพทีล่ดลงของลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีจ่ะ
มผีลต่อผลการด าเนินงานโดยการก าหนดมาตรการพจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อที่รดักุมโดยให้ความส าคญัในขัน้ตอนการ
พจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อตลอดจนให้ความส าคญัต่อการบรหิารจดัการและควบคุมสนิเชื่อ ทัง้นี้ก าหนดให้การพจิารณา
สนิเชื่อเป็นไปอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอนโดยในการอนุมตัสินิเชื่อจะมกีารตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคอืตรวจสอบ
ขอ้มลูลกูคา้จากระบบฐานขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดพ้ฒันาขึน้ นอกจากนัน้ยงัตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้จากฐานขอ้มูลของบรษิทั
ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั  และ สมาคมเช่าซือ้รถจกัรยานยนตแ์ห่งประเทศไทย จากการทีบ่รษิทัเป็นสมาชกิของสอง
หน่วยงานดงักล่าวท าใหบ้รษิทัสามารถกลัน่กรองคุณภาพลูกหนี้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้ี
ระบบการควบคุมดูแลการช าระค่างวดของลูกหนี้โดยสร้างทมีลูกคา้สมัพนัธ์เขา้มาดูแลลูกคา้โดยแบ่งการตดิตามเป็น
หลายระดบัเพื่อแยกประเภทของลกูคา้ตามพฤตกิรรมของการช าระเงนิ 

มาตรการป้องกนัความเสี่ยงจากคุณภาพที่ลดลงของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อที่มีผลต่อผลการด าเนินงาน
ประการส าคญันอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้คอืมาตรการด าเนินการยดึรถจกัรยานยนตข์องลกูหนี้ทีเ่ขา้เงื่อนไขใหเ้รว็ทีสุ่ดและ
รบีท าการจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท์ีย่ดึออกใหเ้รว็ทีส่ดุเนื่องจากเมื่อบรษิทัฯท าการขายรถจกัรยานยนตท์ีย่ดึมาแมว้่าจะ
มขีาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายแต่รายการดงักล่าวจะเป็นการรบัรูค้่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ แทนการรบัรู้
ค่าใชจ้่ายจากหนี้สงสยัจะสญูจากการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในอนาคตเตม็จ านวนของยอดคงเหลอืของลูกหนี้
ตามสญัญาเช่าซือ้ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูซึง่จะมยีอดทีส่งูกว่ารายการขาดทุนการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 

ในการจ าหน่ายรถจกัรยานยนตท์ีย่ดึมาพบว่าบรษิทัฯมคีวามสามารถในการจ าหน่ายรถยดึออกไดส้งูมากถงึรอ้ย
ละ 97.76และ 97.55ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั โดยบรษิัทฯมคี่าใช้จ่ายที่เกดิจากขาดทุนจากการด้อยค่าและ
จ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายจ านวน 51.43 ลา้นบาท และ 109.21 ลา้นบาทในปี 2555  และ 2556  ตามล าดบั ซึง่ต ่า
กว่าค่าใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูทีต่อ้งตัง้ส ารองเพิม่ส าหรบัลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้คงเหลอืของสญัญาทีถู่กยดึ 
ทัง้นี้หากประมาณการว่าสญัญาเช่าซื้อคงเหลอืของสญัญาทีถู่กยดึท้ายสุดจะพฒันาเป็นลูกหนี้ที่มกีารคา้งช าระเกนิ 4 
งวด ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีต่อ้งตัง้ส ารองเพิม่ส าหรบัลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้คงเหลอืของสญัญาทีถู่กยดึเตม็จ านวนที่
รอ้ยละ 100นบัเป็นมลูค่าเท่ากบั 143.63 ลา้นบาท และ 257.02 ลา้นบาทในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั  

 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2556  1 ม.ค.-31 ธ.ค..2555 
จ านวนรถจกัรยานยนต์ทีย่ดึได ้(คนั) 6,129 3,388 
จ านวนรถจกัรยานยนต์ยดึทีข่ายออก (คนั) 5,992 3,305 
จ านวนรถจกัรยานยนต์ยดึทีข่ายออก ต่อ จ านวนรถจกัรยานยนต์ทีย่ดึได(้%) 97.76 97.55 
มลูค่าสนิทรพัยร์อการขายทีย่ดึได ้(บาท) 257,015,279 143,631,146 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อขาย(บาท) 109,212,445 51,427,453 

 



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่25 

3.3 ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัฯไม่สำมำรถเรียกเกบ็เงินส่วนต่ำงระหว่ำงยอดมูลหน้ีคงเหลือตำมสญัญำ 
เช่ำซ้ือจำกผูค้ ำ้ประกนัหำกมีขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยร์อกำรขำย 

หากบรษิัทฯมีขาดทุนจากการจ าน่ายสนิทรพัย์รอการขาย บรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งที่จะไม่สามารถเรยีกเกบ็
สว่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายไดจ้ากผูค้ ้าประกนัโดยทัว่ไปแลว้ราคาของรถจกัรยานยนต์ทีย่ดึมาจะ
ขึน้อยู่กบัสภาพรถ อายุการใชง้าน และความนิยมของรถ หากยดึรถจกัรยานยนต์หลงัจากทีไ่ดท้ าสญัญาเช่าซือ้ไปนาน
แลว้ สภาพรถอาจเสื่อมโทรมท าใหร้าคาขายต ่าลง เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวบรษิทัฯ จงึเน้นการ
ด าเนินงานทีร่วดเรว็ในการตดิตามบญัชลีกูหนี้ทีค่า้งช าระทีเ่ขา้เกณฑต์้องท าการยดึรถจกัรยานยนต์ และรบีด าเนินการ
ขายรถยดึออก เพื่อลดความเสีย่งจากการขาดทุนจากการจ าน่ายสนิทรพัยร์อการขายและความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ 
ไม่สามารถเรยีกเกบ็สว่นต่างของราคาขายรถยดึกบัมลูหนี้คงเหลอืของลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ไดจ้ากผูค้ ้าประกนั 

 
3.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินจำกแหล่งเงินทุน 

การพจิารณาความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทางการเงนิจากแหล่งเงนิทุนจะพจิารณาถงึการพึง่พงิแหล่งเงนิทุนเพยีง
แห่งเดยีวอย่างมนีัยส าคญัซึง่ก่อใหเ้กดิ ความเสีย่งสภาพคล่องจากการไม่ไดร้บัการต่ออายุสญัญาเงนิกูเ้มื่อสญัญาเดมิ
สิน้สุดลงทัง้นี้บรษิทัฯ ไม่มคีวามเสีย่งจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างระยะเวลาของสญัญาเงนิกู้ยมืกบัระยะเวลาให้
สนิเชื่อเช่าซื้อ เนื่องจากสญัญาเงินกู้ยมืเพื่อใช้ในธุรกจิจะมีอายุ 30 เดือนเช่นเดียวกบัอายุเฉลี่ยของสญัญา เช่าซื้อ
รถจกัรยานยนตซ์ึง่อยู่ที ่30 เดอืนเช่นกนั 

การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนถอืว่าเป็นปจัจยัส าคญัในการด าเนินธุรกจิ เน่ืองจากธุรกจิเช่าซือ้จ าเป็นต้องเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนเพื่อน ามาใชใ้นการปล่อยสนิเชื่อปจัจุบนัทีม่าของแหล่งเงนิทุนของบรษิทั ฯ มาจากแหล่งเงนิทุนภายในไดแ้ก่เงนิ
สดทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน และ แหล่งเงนิทุนภายนอกทีม่าจากเงนิกูย้มืธนาคาร ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2556บรษิทัมเีงนิ
กูย้มืคงเหลอืจ านวน1,603 ลา้นบาทและยงัคงมยีอดคงมยีอดเงนิกูย้มืทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชอ้กีจ านวนหนึ่งซึง่ท าการกูย้มืมา
จากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาสเ์พยีงแห่งเดยีวแต่การพึง่พงิแหล่งเงนิทนุภายนอกจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
(มหาชน) เพยีงแหล่งเดยีวย่อมก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ หากธนาคารไม่อนุมตักิารต่อสญัญาเงนิ
กูย้มืเมื่อสญัญาเงนิกูย้มืเดมิสิน้สดุลง  ทัง้นี้จากประวตักิารช าระคนืเงนิกูย้มืจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาสแ์ละประวตัิ
ของบรษิัทในการปฏบิตัิตามเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้กล่าวได้ว่าบรษิทัมปีระวตักิารช าระคนืเงนิกู้ทีด่มีาตลอด รวมถงึยงั
สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเงนิกูไ้ดทุ้กประการ 

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุน
ภายนอกเพยีงแหล่งเดยีวโดยสามารถเพิม่โอกาสการเขา้สู่แหล่งเงนิทุนทางเลอืกใหม่ของบรษิทัอาท ิการเสนอขายหุน้
เพิม่ทุน และการเสนอขายหุน้กูเ้ป็นตน้ นอกจากนี้การเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยจ์ะเพิม่ความน่าเชื่อถอื
ของบรษิทัฯ เพิม่โอกาสการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิทีจ่ะเป็นแหล่งเงนิกูไ้ดเ้พิม่ขึน้ดว้ย 
 
3.5 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ยท่ีจะมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้สง่ผลกระทบต่อสว่นต่างระหว่างรายไดด้อกเบีย้สญัญาเช่าเชื่อของบรษิทักบั
ตน้ทุนทางการเงนิเพยีงเลก็น้อยและชัว่คราวเนื่องจากจากรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชื่อเช่าซือ้คดิเป็นอตัราคงทีต่ลอดอายุ
สญัญา ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้กูย้มืในการประกอบธุรกิจผูกกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ท าใหธุ้รกจิอาจมคีวามเสีย่งจาก
ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ สงูขึน้ ในขณะทีร่ายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้อยู่ในอตัราเท่าเดมิ อย่างไรกต็ามการ
ท าสญัญาเช่าซือ้ทีเ่กดิใหม่บรษิทัฯ สามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่พิม่สงูขึน้ได ้
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ในกรณีอตัราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงจะไม่ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทฯจะมีต้นทุนทาง
การเงนิที่ลดลงในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อคงที่ในระดบัที่สูงกว่า ปรากฏการณ์ดงักล่าวจะปรากฏอยู่
ชัว่คราวเนื่องจากเมื่อเกดิสญัญาเช่าซือ้ใหม่การก าหนดอตัราดอกเบีย้กจ็ะลดลงเช่นเดยีวกนั 

 
3.6 ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกลุ่มหลกัเพียงกลุ่มเดียว 

การประสบความส าเร็จของบริษัทได้อย่างรวดเร็วในระดับที่น่าพอใจนับจากการเริ่มก่อตัง้เพียง 3 ปี นัน้
เน่ืองจากบรษิทัเริม่ก่อตัง้และด าเนินธุรกจิโดยบุคลากรหลกัทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามช านาญเป็นทีรู่จ้กัในอุตสาหกรรม
เพยีงกลุ่มเดยีวซี่งท าหน้าที่บรหิารฝ่ายงานส าคญัได้แก่ ฝ่ายสนิเชื่อและการตลาด  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่าย
บรหิารลกูหน้ี ฝา่ยปฏบิตักิาร ฝา่ยบญัชกีารเงนิ  ในอนาคตหากบรษิทัฯ ต้องสญูสยีผูบ้รหิารหลกักลุ่มดงักล่าวจะส่งผล
ใหบ้รษิทัอาจประสบความเสีย่งในการด ารงอยู่ของธุรกจิ  

ความเสีย่งในเรื่องน้ีสามารถป้องกนัไดจ้ากการทีก่ลุ่มผูบ้รหิารหลกัของบรษิทัฯ ถอืไดว้่าเป็นผูร้่วมก่อตัง้บรษิทัฯ 
ร่วมกบัผูถ้อืใหญ่ โดยไดร้่วมถอืหุน้ในบรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ตัง้แต่บรษิทัฯ เริม่
ประกอบธุรกจิ จงึท าใหเ้ชื่อไดว้่ากลุ่มผูบ้รหิารหลกักลุ่มนี้จะมคีวามรู้สกึของการเป็นเจ้าของบรษิัทฯ ทัง้นี้เมื่อวนัที ่18 
ธนัวาคม 2556บรษิทัฯ ไดท้ าการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้สง่ผลใหก้ลุ่มผูบ้รหิารดงักล่าวเขา้มาถอืหุน้โดยตรงในบรษิทั
ฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ4.12การถอืหุน้โดยตรงในบรษิทัฯ ยิง่เป็นการเพิม่แรงจงูใจในการทุ่มเทความสามารถเพื่อใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัผลประโยชน์ซึง่จะส่งผลดต่ีอผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ ทัง้หมดในอนาคต นอกจากน้ี เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายพฒันาบุคลากรโดยไดก้ าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมพนกังาน พฒันาความรู ้และทกัษะดา้นการ
ท างานใหก้บับุคลากรทีเ่ป็นทีต่อ้งการของบรษิทัฯ เพื่อใหพ้นกังานรุ่นหลงัมทีกัษะเพิม่ขึน้สามารถพฒันาความสามารถ
สบืทอดการท างานจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆ ไปสอดคล้องกบัเป้าหมาย ทศิทาง ตามนโยบายการพฒันาบุคลากรของ
บรษิทัฯ 

 
3.7 ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่มำกกวำ่หรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 25 

ภายหลงัการเพิม่ทุนเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปบรษิทัฯ มกีลุ่มผูถ้อืใหญ่คอืบรษิทั เอสชารเ์ตอร ์จ ากดั รอ้ย
ละ28.38 ซึง่มากกว่ารอ้ยละ 25 ทัง้นี้ท าใหบ้รษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั สามารถใชส้ทิธคิดัคา้นหรอืไม่อนุมตักิารลงมตใิน
การประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องต่างๆ ทีข่อ้บงัคบัหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
 
3.8 ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัฯ อยู่ระหวำ่งกำรยื่นค ำขออนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี้ก่อนที่จะได้รบัทราบผลการ
พจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการรบัหุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้
บรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขออนุญาต เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2557 โดยม ีบรษิทั ทรนีีตี้ แอ๊ดไวซอรี ่2001 จ ากดั เป็นทีป่รกึษา
ทางการเงนิซึ่งได้พจิารณาแล้วว่าบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2544ดัง้นัน้ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งจากความไม่
แน่นอนทีบ่รษิทัฯ จะไม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างครบถ้วน เป็นเหตุใหผู้ล้งทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้ตามที่
คาดไว ้
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3.9 ควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของรำคำหุ้นเมื่อหุ้นของบริษทัฯ เข้ำซ้ือขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ ไดเ้คยมกีารเสนอขายหุน้สามญัในราคาหุน้ละ 5 บาทซึง่เท่ากบัมลูค่าหุน้ทีต่ราไวแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิบางกลุ่ม
ทัง้ทีเ่ขา้เงื่อนไข และ ไม่เขา้เงื่อนไข Strategic Shareholder สง่ผลใหม้ผีูถ้อืหุน้บางกลุ่มมตีน้ทุนในการไดหุ้น้มาทีต่ ่ากว่า
ราคาทีเ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ทัง้นี้จากขอ้ก าหนดเรื่องทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้หีุน้ทีถ่อืโดย Strategic Shareholder 
รวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 55ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปหา้มท าการขายออกภายใน 1 ปี 
นบัจากวนัทีหุ่น้เขา้จดทะบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ( Silent period) ผูล้งทุนทัว่ไปทีจ่องซือ้หุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จงึมี
ความเสีย่งจากการลดลงของราคาหุน้เมื่อหุน้ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เน่ืองจากอาจมทีัง้ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ไม่เขา้เงื่อนไข Strategic Shareholder1และเขา้เงื่อนไข Strategic Shareholder แต่ไม่ไดถู้กระงบัการซือ้ขายหุน้ใน 
Silent period เนื่องจากเป็นหุน้สว่นทีเ่กนิจากรอ้ยละ 55 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป
ท าการขายหุน้ทีถ่อือยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
1Strategic Shareholders หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ > 5% นบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 


