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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ โดยเฉพาะปัจจัยความเสี่ยง ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ บริษัทฯเห็นว่ามีนัยสาคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งอาจส่งผลต่อผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อนี้อาจมีความ
เสี่ ยงอื่น ๆ ที่บ ริษั ทฯ ยั งไม่อ าจทราบได้ใ นขณะนี้ หรื อเป็ นความเสี่ย งที่ บริ ษัท ฯ พิจ ารณาในขณะนี้แ ล้ว เห็ นว่ าไม่ มี
ผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการพิธิการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) ทั้งสิ้น 3 ราย รวมทั้งมีผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(VANS) ทั้งสิ้น 18 ราย ซึ่งให้บริการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการ
จึงทาให้บริษัทฯ อาจประสบกับความเสี่ยงในการแข่งขันสูงซึ่งอาจนาไปสู่การแข่งขันกันด้านราคา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีจุดแข็งคือ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวที่เป็นทั้งผู้เชื่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) และเป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANS) กับลูกค้าผู้ขนส่งสินค้า
ทาให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการตั้งราคาการให้บริการที่มีความสมเหตุสมผลซึ่งทาให้คู่แข่งขันรายใหม่
สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพื่อให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และ
มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลที่ดี รวมทั้ง บริษัทฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการอนุญาตที่จาเป็น
ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น หากหน่วยงาน
เหล่านี้เพิกถอนการอนุญาตที่จาเป็น บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมีเสถียรภาพของระบบ ความปลอดภัยใน
การใช้งาน และด้านการบริการ รวมทั้งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะได้รับการอนุญาตที่จาเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 ความเสี่ยงจากรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการให้บริการพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs
Paperless) ซึ่งรายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 62.89 ร้อยละ 70.07 และร้อยละ 56.58 ของรายได้รวมในปี 2554 ถึงปี
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2556 ตามลาดับ ทาให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรายได้ในส่วนนี้ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี บริการผ่านพิธีศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสารยังเป็นบริการที่มีโอกาสเติบโตอีกมากใน
อนาคต จากปริมาณการนาเข้าส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทฯ มีความเป็นผู้นาในบริการดังกล่าว และมี
นโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้ จาก ส่วนแบ่งจานวนการส่งข้อมูล
ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 70 ในปี 2556 และจานวนลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง
มีมากกว่า 500 ราย รวมทั้ง บริษัทฯ มีแผนทางการตลาดเชิงรุกในบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริการ e-Payment ที่จะมาต่อยอดเสริมในส่วนของธุรกิจเดิม นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
บริษัทฯ ให้บริการประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มบริการ e-Services และบริการ e-Payment (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ) รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีโครงการในอนาคตที่จะเพิ่ม
ประเภทการให้บริการต่างๆ ได้แก่ ระบบการเคลมประกันภัยรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ IIC ระบบการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ (EBP: Electronic Bill Payment) และ Connect-eGov (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที่ 2.2 ข้อ 6 โครงการในอนาคต)
3.1.4 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงบุคคลากร
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ
ความชานาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบที่จะ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของตลาดได้ รวมทั้ ง บริ ษัท ฯ ยัง พึ่ ง พิ งที ม วิ ศวกรคอมพิ ว เตอร์ ใ นการพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การสูญเสียบุคคลากรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการทางานของบริษัทฯ จะมีลักษณะการทางานเป็นทีม ทาให้บุคลากรในทีมจะสามารถทางานทดแทนกันได้
รวมทั้ง บริษัทฯ ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดผลตอบแทน
ให้กับพนักงานในระดับที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทางานกับบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ และมีโอกาสได้รับการพิจารณา
รับเข้าทางานเต็มเวลาหลังการสาเร็จการศึกษา
3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การให้บริการของบริษัทฯ พึ่งพานโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากร และ ETR Gateway (Electronic
Transaction Reporting Gateway) กับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาครัฐ และเอกชนมีนโยบายสนับสนุนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความ
สะดวกสบาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ลดความเสี่ยงจากเอกสารสู ญหาย และมีความปลอดภัย รวมทั้งภาครัฐ
ให้ ความสาคั ญกั บการป้ องกัน การฟอกเงิ น นอกจากนี้ โดยปกติ หากภาครั ฐจะเปลี่ย นแปลงนโยบายต่ างๆ อย่า งมี

ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 2

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

นัยสาคัญ ภาครัฐจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ทาให้บริษัทฯ มีเวลาในการปรับ
แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของภาครัฐ
3.1.6 ความเสี่ยงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ความมีเสถียรภาพของระบบที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้บริการ
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริการของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสาคัญในระบบธุรกิจของลูกค้า ซึ่ง ต้องการความต่อเนื่องในการใช้
งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากระบบการให้บริการของบริษัทฯ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จากสาเหตุต่างๆ เช่น การ
ประมวลผลที่ผิดพลาด ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการที่ระบบไม่สามารถที่
จะรองรับการใช้งานในขณะที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจานวนมากได้ เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในบริการ
ของบริษัทฯ และจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการทาสัญญา
ให้บริการกับลูกค้าโดยมีการรับประกันความพร้อมของระบบ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนค่าบริการไม่เกินวงเงินการใช้บริการ
ที่กาหนดให้กับลูกค้าในกรณีที่ระบบของบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยดังกล่าวมาก โดยได้มีการดาเนินการต่าง ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ระบบการให้บริการของบริษัทฯ จะมีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้ โดยมีระบบสารองที่พร้อมจะ
ทางานทันทีที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้ มีการตรวจสอบการทางานของระบบให้มั่นใจว่าสามารถทางานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการเปิดให้บริการ และมีทีมวิศวกรเฝ้าดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจากนโยบายของบริษัทฯ
ดังกล่าวทาให้ที่ผ่านมาระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการไม่ ต่ากว่าร้อยละ 99.5 ของระยะเวลาการให้บริการ
ทั้งหมด และบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ
ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งโปรแกรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
หากบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจทาให้บริษัทฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังจะส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถที่จะทางานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ ซึ่งอาจจะส่งผลบริษัทฯ ต้องมีการจัดหา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
อย่างไรก็ดบี ริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัด
อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งบริษัทฯ มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้และคาแนะนาเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากนี้ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นั้น บริษัทฯ จะมีการ
พิจารณาถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการลงทุน เพื่อพิจารณาเลือกที่จะลงทุนเอง หรือใช้การเช่าใช้งาน ตามความ
เหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
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3.1.8 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจใหม่
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนที่จะให้บริการประเภทใหม่ๆ ได้แก่ ระบบการเค
ลมประกันภัยรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ IIC ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจ (EBP: Electronic
Bill Payment) และ Connect-eGov ความสาเร็จของโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมทั้งความ
ต้องการและแนวโน้มของตลาด พฤติกรรมผู้ใช้ บริการ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยเหล่านี้บางปัจจัยอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
และอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามก่อนการนาเสนอบริการต่างๆ บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดมาเป็นอย่างดี
รวมทั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ล้วนมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ธุรกิจใหม่หลายรายการ
ของบริษัทฯ เช่น ระบบการเคลมประกันภัยรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ICC เป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับ
ลูกค้าโดยตรง ทาให้สามารถมั่นใจได้ว่าบริการของบริษัทฯ จะมีฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้งานค่อนข้างแน่นอน
3.1.9 ความเสี่ยงจากการให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า
เท่ากับ 34.06 ล้านบาท 21.83 ล้านบาท และ 23.97 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 11.58 ร้อยละ 8.38 และร้อยละ
10.51 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่งหากลูกหนี้เหล่านี้ชาระค่า บริการล่าช้าหรือไม่ชาระค่าบริการอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่อง ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตามลูกหนี้หลักของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนส่งขนาดกลางและใหญ่ และธนาคารพาณิชย์ ซึ่งใน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกค้าเป็นจานวนมากถึงประมาณ 500 ราย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ มีนโยบายในการให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้าอย่างรอบคอบ โดยการให้เครดิตเทอม 30 วันกับลูกค้า และมีเงื่อนไขการระงับการให้บริการหากลูกค้าไม่ชาระเงิน
ตามกาหนดการชาระเงิน ซึ่งบริการที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าถือเป็นบริการที่สาคัญต่อการประกอบธุรกิจของลูกค้า ทาให้ที่
ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากการชาระหนี้ล่าช้า หรือการไม่ชาระหนี้ของลูกหนี้
3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ทาให้มีเสียง
ข้างมากสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ หรือการขอมติใดๆ ที่ต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถควบคุมการกาหนดนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทฯผ่าน
การดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารได้
ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้แล้ว นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ จะยังคงมีเสียงข้างมาก โดยถือหุ้นในบริษัทฯเท่ากับร้อยละ 60 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 จึงทาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
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การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่ นของบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอานาจในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
และการมอบอานาจให้แก่ กรรมการและผู้บ ริหารอย่ างชั ดเจน มี การกาหนดมาตรการการทารายการที่ เกี่ย วโยงกั บ
กรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม กิ จ การ และบุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจานวน 3 ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อผู้ถือ
หุ้น บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในมาทาหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระบบงานที่
ได้กาหนดไว้ นอกจากนี้การที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยในการถ่วงดุลอานาจในการตัดสินใจ
และบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
3.3.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ได้ดาเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณา
อนุมัติให้นาหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดรองสาหรับ
การซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่องและการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการ
ขายหุ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลให้หุ้นของบริษัทฯไม่มีตลาดรองสาหรับการซื้อขาย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ดาเนินการยื่นขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯเข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่กาหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายซึ่งต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือ
หุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น
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