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. ปัจจัยความเสียง
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มีความเสียง ผูล้ งทุนควรพิจารณาข้อมูลในหนังสือชีช0 วนฉบับนี0 และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ทีปรากฏในเอกสารนี0 โดยเฉพาะปจั จัยความเสียง ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ปจั จัยความเสียงทีระบุในหัวข้อนี0เป็ นปจั จัยความเสียงทีบริษทั ฯเห็นว่ามีนัยสําคัญและอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง0 อาจส่งผลต่อผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ นอกเหนือจากความเสียงทีระบุในหัวข้อนี0อาจมีความ
เสียงอืนๆ ทีบริษัทฯ ยังไม่อ าจทราบได้ใ นขณะนี0 หรือเป็ นความเสียงทีบริษัท ฯ พิจ ารณาในขณะนี0แ ล้ว เห็นว่ าไม่ มี
ผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึงความเสียงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ
. ความเสียงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
. . ความเสียงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง ณ วันที >? มีนาคม @AAB มีผู้
เชือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) ทัง0 สิน0 > รายรวมทัง0 มีผใู้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(VANs) ทัง0 สิน0 ?M ราย (อ้างอิงจากเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึงให้บริการในรูปแบบทีคล้ายคลึง
กัน และเนืองจากหน่ วยงานราชการไม่ได้ให้สมั ปทานแก่ผูป้ ระกอบการดังกล่าว ส่งผลให้ในอนาคตอาจมีผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ทสามารถทํ
ี
าตามข้อกําหนดของหน่ วยงานราชการเข้ามาให้บริการเป็ นผู้เชือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกากร (Gateway) หรือเป็ นผู้ใ ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) เพิมเติม ซึงอาจทําให้บริษัทฯ อาจ
ประสบกับความเสียงในการแข่งขันสูงซึงอาจนําไปสูก่ ารแข่งขันกันด้านราคา
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีจุดแข็งคือ บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริการครบวงจรเพียงรายเดียวทีเป็ นทัง0 ผูเ้ ชือมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกากร (Gateway) และเป็ นผูใ้ ห้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) กับลูกค้าผูข้ นส่งสินค้า
ทําให้บริษทั ฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี0 บริษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนือง โดยบริษทั ฯ มีการตัง0 ราคาการให้บริการทีมีความสมเหตุสมผลซึงทําให้คู่แข่งขันรายใหม่
สามารถเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ยาก และบริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาบริการเพือให้มคี วามง่ายต่อการใช้งาน และ
มีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูลทีดี รวมทัง0 บริษทั ฯ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนือง
. .# ความเสียงจากการทีหน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทีเกียวข้องเพิ กถอนการอนุญาตทีจําเป็ น
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั การอนุ ญาตต่างๆ จากหน่ วยงานทัง0 ภาครัฐ และเอกชนทีเกียวข้อง เช่น กรมศุลกากร
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้น หากหน่ วยงาน
เหล่านี0เพิกถอนการอนุ ญาตทีจําเป็ น บริษัทฯ อาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า หรือบริษัทคู่แข่งอืนๆ อาจสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของหน่ วยงานราชทีเกียวข้องและเป็ นคู่แข่งขันในการผูใ้ ห้บริการกับกลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ ได้ ซึง
อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง0 ในด้านความมีเสถียรภาพของระบบ ความปลอดภัยใน
การใช้งาน และด้านการบริการ รวมทัง0 ทีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูกเพิกถอนการอนุ ญาตจากหน่ วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทีเกียวข้อง ทําให้ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เชือว่า บริษทั ฯ จะได้รบั การอนุญาตทีจําเป็ นจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
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. . ความเสียงจากรายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการพิ ธีศลุ กากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้เอกสาร
ในปจั จุบนั รายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการพิธศี ุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs
Paperless) ซึงรายได้ดงั กล่าวคิดเป็ น ร้อยละ Ad.Ae ร้อยละ fB.A@ ร้อยละ fd.e> และ ร้อยละ f>.Ae ของรายได้รวมในปี
@AAd @AAg @AAe และ ช่วง > เดือนแรกของปี @AAB ตามลําดับ ทําให้การเปลียนแปลงทีเกิดขึน0 กับรายได้ในส่วนนี0ย่อม
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริการผ่านพิธศี ุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แ บบไร้เอกสารยังเป็ นบริการทีมีโอกาสเติบโตอีกมากใน
อนาคต จากปริม าณการนํ าเข้าส่งออกทีมีแนวโน้ มเพิมสูงขึ0นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทฯ มีความเป็ นผูน้ ํ าในบริการดังกล่าว และมี
นโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนือง โดยจะเห็นได้จาก การทีบริษทั ฯมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดของจํานวนการส่งข้อมูลผ่านพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สงู สุดรวมทัง0 ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะ
เพิมสัดส่วนรายได้จากบริการประเภทอืนอย่างมีนยั สําคัญ โดยบริษทั ฯ ได้เริมให้บริการ CDD Gateway ในปี @AAA ซึงทํา
ให้สดั ส่วนการให้บริการพิธศี ุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless) ลดลงอย่างต่อเนือง
นอกจากนี0 บริษทั ฯ มีแผนทีจะเปิ ดการให้บริการ e-DLT ภายในปี @AAB (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที
@.@.d โครงการในอนาคต) ซึงจะเป็ นการป้องกันความเสียงทีอาจเกิดขึน0 จากการมีรายได้สว่ นใหญ่ทมาจากกลุ
ี
่มรายได้จาก
การให้บริการพิธศี ุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
. .3 ความเสียงในการพึงพิ งบุคคลากร
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึงเป็ นธุรกิจทีต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถและ
ความชํานาญเฉพาะด้านของบุคคลากรในการเข้าใจถึงปญั หาและกระบวนการของธุรกรรมต่างๆ เพือพัฒนาระบบทีจะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมทัง0 บริษทั ฯ ยังพึงพิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะผูท้ มีี ประสบการณ์ใน
การทํางานมากกว่า 3 ปี ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงการสูญเสียบุคลากรเหล่านี0จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าวจึงได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ อย่าง
ต่อเนือง ซึงการทํางานของบริษทั ฯ จะมีลกั ษณะการทํางานเป็ นทีม ทําให้บุคลากรในทีมจะสามารถทํางานทดแทนกันได้
รวมทัง0 บริษทั ฯ ยังจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือง และบริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดผลตอบแทน
ให้กบั พนักงานในระดับทีแข่งขันได้และจูงใจพนักงานในการอยู่ทํางานกับบริษทั ฯ ในระยะยาว นอกจากนี0บริษทั ฯ ยังมี
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการร่วมจัดวิชาสหกิจศึกษา ซึงเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบตั งิ านจริง โดยบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึ กงานกับทางบริษทั ฯ และมีโอกาสได้รบั การพิจารณา
รับเข้าทํางานเต็มเวลาหลังการสําเร็จการศึกษา ทัง0 นี0 ในปี @AAe มีจํานวนพนักงานในทีมวิศวกรทีลาออกทัง0 หมด f คน
จากทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทงั 0 หมด @e คน ณ สิน0 ปี @AAg ซึงพนักงานทีลาออกส่วนมากเป็ นพนักงานทีมีประสบการณ์
การทํางานกับบริษทั ฯ น้อยกว่า ? ปี อยู่ในระดับทีไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมถึง
บริษทั ได้จดั หาบุคลากรเพือเสริมทีมวิศวกรเพิมทําให้จาํ นวนพนักงานในทีมวิศวกร ณ สิน0 ปี @AAe เท่ากับ @A@d คน
. .5 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายของภาครัฐ
การให้บริการของบริษทั ฯ พึงพานโยบายของภาครัฐทีสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น การให้บริการพิธกี ารศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารจากกรมศุลกากร และ ETR Gateway (Electronic
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Transaction Reporting Gateway) กับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้น ดังนัน0 การเปลียนแปลง
นโยบายของภาครัฐอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั ภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุ นการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงมีความ
สะดวกสบาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ลดความเสียงจากเอกสารสูญหาย และมีความปลอดภัย รวมทัง0 ภาครัฐ
ให้ความสําคัญกับการป้ องกัน การฟอกเงิน นอกจากนี0 โดยปกติหากภาครัฐ จะเปลียนแปลงนโยบายต่ างๆ อย่า งมี
นัยสําคัญ ภาครัฐจะแจ้งการเปลียนแปลงดังกล่าวก่อนการประกาศใช้นโยบายใหม่ ทําให้บริษัทฯ มีเวลาในการปรับ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของภาครัฐ
. .7 ความเสียงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ความมีเสถียรภาพของระบบทีให้บริการกับลูกค้าเป็ นหนึงในปจั จัยทีสําคัญทีลูกค้าพิจารณาในการเลือกใช้บริการ
ของบริษทั ฯ เนืองจากบริการของบริษทั ฯ ถือเป็ นส่วนสําคัญในระบบธุรกิจของลูกค้า ซึงต้องการความต่อเนืองในการใช้
งานได้ตลอดเวลา ดังนัน0 หากระบบการให้บริการของบริษทั ฯ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จากสาเหตุต่างๆ เช่น การ
ประมวลผลทีผิดพลาด ความล้มเหลวของการเชือมต่อ ความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือการทีระบบไม่สามารถที
จะรองรับการใช้งานในขณะทีมีผใู้ ช้งานพร้อมกันเป็ นจํานวนมากได้ เป็ นต้น จะส่งผลกระทบต่อความน่ าเชือถือในบริการ
ของบริษทั ฯ และจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารทําสัญญา
ให้บริการกับลูกค้าโดยมีการรับประกันความพร้อมของระบบ ซึงบริษทั ฯ ยินดีทจะคื
ี นค่าบริการไม่เกินวงเงินการใช้บริการ
ทีกําหนดให้กบั ลูกค้าในกรณีทระบบของบริ
ี
ษทั ฯ ไม่สามารถให้บริการได้
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับปจั จัยดังกล่าวมาก โดยได้มกี ารดําเนินการต่าง ๆ อย่างรัดกุมเพือให้มนใจได้
ั
ว่ า
ระบบการให้บริการของบริษัทฯ จะมีเสถียรภาพรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้ โดยมีระบบสํารองทีพร้อมจะ
ทํางานทันทีทระบบหลั
ี
กไม่สามารถให้บริการได้ มีการตรวจสอบการทํางานของระบบให้มนใจว่
ั าสามารถทํางานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการเปิ ดให้บริการ และมีทมี วิศวกรเฝ้าดูแลระบบตลอด 24 ชัวโมง ซึงจากนโยบายของบริษัทฯ
ดังกล่าวทําให้ทผ่ี านมาระบบของบริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการไม่ตํากว่าร้อยละ BB.A ของระยะเวลาการให้บริการ
ทัง0 หมด และบริษัทฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึงเป็ นมาตรฐานสากลในการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
. .8 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นธุรกิจทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เนืองจากเทคโนโลยีต่างๆ
ทีใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มกี ารเปลียนแปลงอยู่เสมอ ทัง0 โปรแกรม และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยในปจั จุบนั
โปรแกรมทีสําคัญทีบริษทั ฯ ใช้ในการให้บริการทีสร้างรายได้หลักให้แก่บริษทั ฯ เป็ นโปรแกรมทีบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึน0
เอง
หากบริษทั ฯ ไม่สามารถพัฒนาการให้บริการให้ตามทันเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลงไปก็อาจทําให้บริษทั ฯ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ได้ นอกจากนี0
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียงั จะส่งผลให้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษทั ฯ เช่น ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อาจไม่สามารถทีจะทํางานรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ ซึงอาจจะส่งผลบริษัทฯ ต้องมีการจัดหา
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นทีจะก้าวตามเทคโนโลยีทเปลี
ี ยนแปลงไปอย่างสมําเสมอ โดยบริษทั ฯ มีนโยบายจัด
อบรมเกียวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสมําเสมอ รวมทัง0 บริษัทฯ มีการนํ าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย
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พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดยี งขึ
ิ น0 จากการทีบริษทั ฯ มีทมี ทีปรึกษาและผูเ้ ชียวชาญจาก
ภายนอกทีเข้ามาให้ความรูแ้ ละคําแนะนําเกียวกับการให้บริการและพัฒนาระบบ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภายใต้เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
นอกจากนี0ในการพิจารณาลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะเช่าใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ายอืนๆ ทดแทนการจัดซือ0 อย่างไรก็ตาม
เพือเป็ นการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการให้บริการของบริษัทฯ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจําเป็ นทีจะต้อง
จัดซือ0 อุปกรณ์หรือระบบบางระบบหากบริษทั ฯ ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการระบบทีมีคุณภาพหรือความสามารถในการ
ให้บริการตามระดับมาตรฐานของบริษทั ฯ ทีกําหนดไว้
. .9 ความเสียงจากการเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่ วยงานราชการที
เกียวข้อง
ในบางครัง0 หน่ วยงานราชการทีเกียวข้องจะเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล ซึงบริษทั ฯ จะต้อง
ดําเนินการเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของหน่ วยงานราชการ ดังนัน0 หาก
บริษทั ฯ ไม่สามารถเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ลูกค้าของบริษทั ฯ อาจจะไม่สามารถ
ใช้บริการของบริษทั ฯ ได้ และอาจส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียลูกค้า ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ฯ
ในอดีตบริษทั ฯ ได้ให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าในรูปแบบ Client Base ทําให้เกิความล่าช้าในการดําเนินการ
เปลียนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูลให้กบั ลูกค้าแต่ละรายอย่างไรก็ตาม ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เปลียนรูปแบบ
การให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้ามาเป็ นรูปแบบ Web base ซึงหากหน่ วยงานราชการเปลียนแปลงรูปแบบรายการในการ
รับส่งข้อมูล บริษทั ฯ สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษทั ฯ ให้แก่ลกู ค้าทุกรายได้พร้อมกันโดยทันที
. .C ความเสียงจากความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิ จใหม่
เพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผูถ้ อื หุน้ อย่างยังยืน บริษทั ฯ มีแผนทีจะให้บริการประเภทใหม่ๆ คือ โครงการ eDLT ซึงเป็ นระบบชําระภาษีรถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที @.@.d โครงการใน
อนาคต) ความสําเร็จของโครงการเหล่านี0ขน0ึ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ ซึงรวมทัง0 ความต้องการและแนวโน้มของตลาด
พฤติกรรมผูใ้ ช้บริการ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง และการเปลียนแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศ ปจั จัยเหล่านี0บางปจั จัยอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ และอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามก่อนการนําเสนอบริการต่างๆ บริษทั ฯ ได้ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาดมาเป็ นอย่างดี
รวมทัง0 ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ล้วนมีประสบการณ์ และมีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึน0 ในอนาคตได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี0 ระบบชําระภาษี
รถยนต์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นบริการทีบริษทั ฯ ได้ร่วมพัฒนากับลูกค้าโดยตรง ทําให้สามารถมันใจได้ว่าบริการของบริษทั
ฯ จะมีฐานลูกค้าทีเข้ามาใช้งานค่อนข้างแน่นอน
. . E ความเสียงจากการให้เครดิ ตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที 31 ธันวาคม @AAd วันที >? ธันวาคม @AAg วันที >? ธันวาคม @AAe และ วันที >? มีนาคม @AABบริษทั
ฯ มีลกู หนี0การค้าเท่ากับ @@.e> ล้านบาท @B.Md ล้านบาท >M.fd ล้านบาท และ >B.?f ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ น ร้อย
ละ ?>.@e ร้อยละ ?f.de ร้อยละ ?@.?> และ ร้อยละ ?A.AA ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึงหากลูกหนี0เหล่านี0ชําระ
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ค่าบริการล่าช้าหรือไม่ชําระค่าบริการอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามลูกหนี0หลักของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขนส่งขนาดกลางและใหญ่ และธนาคารพาณิชย์ ซึงใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีฐานลูกค้าเป็ นจํานวนมากถึงกว่า 500 ราย นอกจากนี0บริษทั ฯ มีนโยบายในการให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้าอย่างรอบคอบ โดยการให้เครดิตเทอม 30 วัน – 60 วัน กับลูกค้า และมีเงือนไขการระงับการให้บริการหากลูกค้า
ไม่ชําระเงินตามกําหนดการชําระเงิน ซึงบริการทีบริษัทฯ ให้กบั ลูกค้าถือเป็ นบริการทีสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของ
ลูกค้า ทําให้ทผ่ี านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการชําระหนี0ล่าช้า หรือการไม่ชําระหนี0ของ
ลูกหนี0
.# ความเสียงด้านการบริหารจัดการ
.#. ความเสียงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ทีมีอาํ นาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที >? มีนาคม @AAB นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ gA ทําให้มเี สียงข้าง
มากสามารถควบคุมมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง0 หมด เช่น การแต่งตัง0 กรรมการบริษทั ฯ หรือการขอมติใดๆ ทีต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง0 สามารถควบคุมการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ฯผ่านการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริหารได้
ทัง0 นี0 ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง0 นี0แล้ว นายพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ าพงศ์ซงเป็
ึ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ จะยังคงมีเสียงข้างมาก โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯเท่ากับร้อยละ 60 ของจํานวนหุน้ ทีชําระแล้วทัง0 หมดของบริษทั ฯ
ซึงสูงกว่าร้อยละ 50 จึงทําให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ยงั คงสามารถควบคุมมติทประชุ
ี
มได้เกือบทัง0 หมด ยกเว้นเรืองที
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กําหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
การเพิมทุน และการลดทุน เป็ นต้น ดังนัน0 ผู้ถอื หุน้ รายอืนของบริษทั ฯ จึงอาจมีความเสียงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพือตรวจสอบถ่วงดุลเรืองทีผูถ้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีการถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงาน
ของบริษัท ฯ บริษัท ฯ จึง ได้จ ัด โครงสร้า งการจัด การซึงประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการ > ท่าน ซึง @ ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ) ซึงคณะกรรมการทุกชุดประกอบไปด้วย
บุคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ และอีกทัง0 มีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและการมอบอํานาจให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจน มีการกําหนดมาตรการการทํารายการทีเกียวโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
กิจการ และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง อีกทัง0 ยังมีการแต่งตัง0 บุคคลภายนอกทีเป็ นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั
จํานวน > ท่าน โดยทุกท่านรับหน้าทีเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพือทําหน้าทีตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ
และพิจารณาอนุ มตั ิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี0 ในปจั จุบนั บริษัทฯยังว่าจ้างหน่ วยงานภายนอก
(Outsource) ในการทําหน้าทีตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึงขึน0
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบมาทําหน้าทีตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพือให้เป็ นไปตามระบบงานทีได้
กําหนดไว้ นอกจากนี0และการที บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
20 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยในการถ่วงดุลอํานาจในการตัดสินใจ
และบริหารงานของบริษทั ฯ เพือให้เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกฝา่ ย
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

. ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหุ้น
. . ความเสียงในเรืองตลาดรองสําหรับการซืHอขายหลักทรัพย์
เนืองจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนแก่ประชาชนในครัง0 นี0ได้ดําเนินการก่อนทีจะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้นําหุน้ ของบริษทั ฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเป็ นตลาดรองสําหรับ
การซือ0 ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน0 ผูล้ งทุนจึงมีความเสียงในเรืองสภาพคล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการ
ขายหุ้นตามทีคาดการณ์ ไว้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ใ ห้หุ้นของบริษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงจะมีผลให้หุน้ ของบริษทั ฯไม่มตี ลาดรองสําหรับการซือ0 ขาย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้ดาํ เนินการยืนขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึงขณะนี0ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯเข้าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทัง0 นี0 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษัทฯในเบือ0 งต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รืองการกระจายการถือหุน้ รายย่อยทีกําหนดให้ต้องมีผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อยไม่น้อยกว่า >MM รายซึงต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 2M ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
โดยทีปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯจะมีคุณสมบัตเิ กียวกับการกระจายการถือ
หุน้ รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทกํี าหนดดังกล่าวข้างต้น
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