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3. ปัจจัยความเสี่ยง
กำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรพิจำรณำข้อมูลในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ และควรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรนี้ โดยเฉพำะปจั จัยควำมเสี่ยง ก่อนกำร
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ปจั จัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯเห็นว่ำมีนัยสำคัญและอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ อำจส่งผลต่อผลตอบแทน
จำกกำรลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ฯในทำงลบอย่ำงมีนัยสำคัญ นอกเหนือจำกควำมเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้อำจมีควำม
เสี่ยงอื่น ๆ ที่บ ริษัทฯ ยังไม่อ ำจทรำบได้ใ นขณะนี้ หรือเป็ นควำมเสี่ย งที่บริษัท ฯ พิจ ำรณำในขณะนี้แ ล้ว เห็นว่ ำไม่ มี
ผลกระทบในสำระสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯอย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
3.1.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 มีผู้
เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Gateway) ทัง้ สิน้ 3 รำยรวมทัง้ มีผใู้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
(VANs) ทัง้ สิน้ 10 รำย (อ้ำงอิงจำกเวปไซต์ของ Thailand National Single Window) ซึง่ ให้บริกำรในรูปแบบทีค่ ล้ำยคลึง
กัน และเนื่องจำกหน่ วยงำนรำชกำรไม่ได้ให้สมั ปทำนแก่ผปู้ ระกอบกำรดังกล่ำว ส่งผลให้ ในอนำคตอำจมีผปู้ ระกอบกำร
รำยใหม่ท่สี ำมำรถทำตำมข้อกำหนดของหน่ วยงำนรำชกำรเข้ำมำให้บริกำรเป็ น ผู้เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ศุลกำกร (Gateway) หรือเป็ นผู้ให้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) เพิ่มเติม ซึ่งอำจทำให้บริษัทฯ อำจ
ประสบกับควำมเสีย่ งในกำรแข่งขันสูงซึง่ อำจนำไปสูก่ ำรแข่งขันกันด้ำนรำคำ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีจุดแข็งคือ บริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้บริกำรครบวงจรเพียงรำยเดียวทีเ่ ป็ นทัง้ ผูเ้ ชื่อมต่อกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของศุลกำกร (Gateway) และเป็ นผูใ้ ห้บริกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (VANs) กับลูกค้ำผูข้ นส่งสินค้ำ
ทำให้บริษทั ฯ มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์กำรตลำดทีม่ ุ่งรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และ
ขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีกำรตัง้ รำคำกำรให้บริกำรทีม่ คี วำมสมเหตุสมผลซึง่ ทำให้ค่แู ข่งขันรำยใหม่
สำมำรถเข้ำมำแย่งชิงส่วนแบ่งกำรตลำดได้ยำก และบริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนำบริกำรเพื่อให้มคี วำมง่ำยต่อกำรใช้งำน และ
มีเสถียรภำพในกำรรับส่งข้อมูลทีด่ ี รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพิ กถอนการอนุญาตที่จาเป็ น
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั กำรอนุ ญำตต่ำงๆ จำกหน่ วยงำนทัง้ ภำครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกำกร
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชย์ เป็ นต้น หำกหน่ วยงำน
เหล่ำนี้เพิกถอนกำรอนุ ญำตที่จำเป็ น บริษัทฯ อำจจะไม่สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำ หรือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ อำจสำมำรถ
ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดของหน่ วยงำนรำชที่เกีย่ วข้องและเป็ นคู่แข่งขันในกำรผูใ้ ห้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำของบริษทั ฯ ได้ ซึง่
อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ให้บริกำรอย่ำงมีประสิท ธิภำพ ทัง้ ในด้ำนควำมมีเสถียรภำพของระบบ ควำมปลอดภัยใน
กำรใช้งำน และด้ำนกำรบริกำร รวมทัง้ ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยถูกเพิกถอนกำรอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนภำครัฐ และ
ภำคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ทำให้ผบู้ ริหำรของบริษทั ฯ เชื่อว่ำ บริษทั ฯ จะได้รบั กำรอนุญำตทีจ่ ำเป็ นจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.1.3 ความเสี่ยงจากรายได้หลักของบริษทั ฯ มาจากการให้บริการพิ ธีศลุ กากรทางอิ เล็กทรอนิ กส์แบบไร้เอกสาร
ในปจั จุบนั รำยได้หลักของบริษทั ฯ มำจำกกำรให้บริกำรพิธศี ุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (e-Customs
Paperless) ซึง่ รำยได้ดงั กล่ำวคิดเป็ น ร้อยละ 56.58 ร้อยละ 49.52 ร้อยละ 46.83 และ ร้อยละ 43.58 ของรำยได้รวมในปี
2556 2557 2558 และ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ตำมลำดับ ทำให้กำรเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับรำยได้ในส่วนนี้ย่อม
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ดี บริกำรผ่ำนพิธศี ุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสำรยังเป็ นบริกำรที่มโี อกำสเติบโตอีกมำกใน
อนำคต จำกปริมำณกำรนำเข้ำส่งออกที่มแี นวโน้ มเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และกำรเปิ ดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยบริษัทฯ มีควำมเป็ นผูน้ ำในบริกำรดังกล่ำว และมี
นโยบำยในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม และขยำยฐำนลูกค้ำอย่ำงต่ อเนื่อง รวมทัง้ ในปจั จุบนั บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเพิ่ม
สัดส่วนรำยได้จำกบริกำรประเภทอื่นอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยบริษทั ฯ ได้เริม่ ให้บริกำร CDD Gateway ในปี 2555 ซึง่ ทำให้
สัดส่ว นกำรให้บริก ำรพิธีศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิก ส์แบบไร้เ อกสำร (e-Customs Paperless) ลดลงอย่ำ งต่ อ เนื่อ ง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเปิ ดกำรให้บริกำร e-DLT ภำยในปี 2559 (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่
2.2.6 โครงกำรในอนำคต) ซึง่ จะเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ จำกกำรมีรำยได้สว่ นใหญ่ทม่ี ำจำกกลุ่มรำยได้จำก
กำรให้บริกำรพิธศี ุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร
3.1.4 ความเสี่ยงในการพึ่งพิ งบุคคลากร
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศซึง่ เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งอำศัยควำมรูค้ วำมสำมำรถและ
ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนของบุคคลำกรในกำรเข้ำใจถึงปญั หำและกระบวนกำรของธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อพัฒนำระบบทีจ่ ะ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังพึง่ พิงทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์โดยเฉพำะผูท้ ม่ี ปี ระสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนมำกกว่ำ 3 ปี ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำรสูญเสียบุคลำกรเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวจึงได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ กำรทำงำนของบริษทั ฯ จะมีลกั ษณะกำรทำงำนเป็ นทีม ทำให้บุคลำกรในทีมจะสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้
รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังจัดอบรมให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกรของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง และบริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดผลตอบแทน
ให้กบั พนักงำนในระดับทีแ่ ข่งขันได้และจูงใจพนักงำนในกำรอยู่ทำงำนกับบริษทั ฯ ในระยะยำว นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังมี
โครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรร่วมจัดวิชำสหกิจศึกษำ ซึ่งเปิ ดโอกำสให้นักศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกำร
ปฏิบตั งิ ำนจริง โดยบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้นักศึกษำเข้ำมำร่วมฝึ กงำนกับทำงบริษทั ฯ และมีโอกำสได้รบั กำรพิจำรณำ
รับเข้ำทำงำนเต็มเวลำหลังกำรสำเร็จกำรศึกษำ ทัง้ นี้ ในปี 2558 มีจำนวนพนักงำนในทีมวิศวกรทีล่ ำออกทัง้ หมด 4 คน
จำกทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด 28 คน ณ สิน้ ปี 2557 ซึง่ พนักงำนทีล่ ำออกส่วนมำกเป็ นพนักงำนทีม่ ปี ระสบกำรณ์
กำรทำงำนกับบริษทั ฯ น้อยกว่ำ 1 ปี อยู่ในระดับทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ รวมถึง
บริษทั ได้จดั หำบุคลำกรเพื่อเสริมทีมวิศวกรเพิม่ ทำให้จำนวนพนักงำนในทีมวิศวกร ณ สิน้ ปี 2558 เท่ำกับ 25 คน
3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
กำรให้บริกำรของบริษทั ฯ พึง่ พำนโยบำยของภำครัฐทีส่ นับสนุนกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่ำงๆ
เช่น กำรให้บริกำรพิธกี ำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำรจำกกรมศุลกำกร และ ETR Gateway (Electronic
Transaction Reporting Gateway) กับสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็ นต้น ดังนัน้ กำรเปลีย่ นแปลง
นโยบำยของภำครัฐอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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อย่ำงไรก็ตำมในปจั จุบนั ภำครัฐและเอกชนมีนโยบำยสนับสนุ นกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีควำม
สะดวกสบำย ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร ลดควำมเสีย่ งจำกเอกสำรสูญหำย และมีควำมปลอดภัย รวมทัง้ ภำครัฐ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้ องกัน กำรฟอกเงิน นอกจำกนี้ โดยปกติหำกภำครัฐจะเปลี่ย นแปลงนโยบำยต่ ำงๆ อย่ำ งมี
นัยสำคัญ ภำครัฐจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวก่อนกำรประกำศใช้นโยบำยใหม่ ทำให้บริษัทฯ มีเวลำในกำรปรับ
แผนกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยใหม่ของภำครัฐ
3.1.6 ความเสี่ยงจากความมีเสถียรภาพของระบบการให้บริการ
ควำมมีเสถียรภำพของระบบทีใ่ ห้บริกำรกับลูกค้ำเป็ นหนึ่งในปจั จัยทีส่ ำคัญทีล่ ูกค้ำพิจำรณำในกำรเลือกใช้บริกำร
ของบริษทั ฯ เนื่องจำกบริกำรของบริษทั ฯ ถือเป็ นส่วนสำคัญในระบบธุรกิจของลูกค้ำ ซึง่ ต้องกำรควำมต่อเนื่องในกำรใช้
งำนได้ตลอดเวลำ ดังนัน้ หำกระบบกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติ จำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น กำร
ประมวลผลทีผ่ ดิ พลำด ควำมล้มเหลวของกำรเชื่อมต่อ ควำมล้มเหลวของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือกำรทีร่ ะบบไม่สำมำรถที่
จะรองรับกำรใช้งำนในขณะทีม่ ผี ใู้ ช้งำนพร้อมกันเป็ นจำนวนมำกได้ เป็ นต้น จะส่งผลกระทบต่อควำมน่ ำเชื่อถือในบริกำร
ของบริษทั ฯ และจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรทำสัญญำ
ให้บริกำรกับลูกค้ำโดยมีกำรรับประกันควำมพร้อมของระบบ ซึง่ บริษทั ฯ ยินดีทจ่ี ะคืนค่ำบริกำรไม่เกินวงเงินกำรใช้บริกำร
ทีก่ ำหนดให้กบั ลูกค้ำในกรณีทร่ี ะบบของบริษทั ฯ ไม่สำมำรถให้บริกำรได้
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับปจั จัยดังกล่ำวมำก โดยได้มกี ำรดำเนินกำรต่ำง ๆ อย่ำงรัดกุมเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ ำ
ระบบกำรให้บริกำรของบริษัทฯ จะมีเสถียรภำพรองรับควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำได้ โดยมีระบบสำรองที่พร้อมจะ
ทำงำนทันทีทร่ี ะบบหลักไม่สำมำรถให้บริกำรได้ มีกำรตรวจสอบกำรทำงำนของระบบให้มนใจว่
ั ่ ำสำมำรถทำงำนได้อย่ำง
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนกำรเปิ ดให้บริกำร และมีทมี วิศวกรเฝ้ำดูแลระบบตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึ่งจำกนโยบำยของบริษัทฯ
ดังกล่ำวทำให้ท่ผี ่ำนมำระบบของบริษัทฯ มีควำมพร้อมให้บริกำรไม่ ต่ ำกว่ำร้อยละ 99.5 ของระยะเวลำกำรให้บริกำร
ทัง้ หมด และบริษัทฯ ยังได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001 ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำกลในกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3.1.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ เนื่องจำกเทคโนโลยีต่ำงๆ
ทีใ่ ช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์มกี ำรเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ทัง้ โปรแกรม และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ โดยในปจั จุบนั
โปรแกรมทีส่ ำคัญทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ในกำรให้บริกำรทีส่ ร้ำ งรำยได้หลักให้แก่บริษทั ฯ เป็ นโปรแกรมทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นำขึน้
เอง
หำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถพัฒนำกำรให้บริกำรให้ตำมทันเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปก็อำจทำให้บริษทั ฯ สูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อันจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ นอกจำกนี้
กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยียงั จะส่งผลให้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ของบริษทั ฯ เช่น ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ อำจไม่สำมำรถที่จะทำงำนรองรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้ ซึ่งอำจจะส่งผลบริษัทฯ ต้องมีกำรจัดหำ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นทีจ่ ะก้ำวตำมเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยจัด
อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทัง้ บริษัทฯ มีกำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำช่วย
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ดยี งิ่ ขึน้ จำกกำรที่บริษทั ฯ มีทมี ทีป่ รึกษำและผูเ้ ชีย่ วชำญจำก
ภำยนอกทีเ่ ข้ำมำให้ควำมรูแ้ ละคำแนะนำเกีย่ วกับกำรให้บริกำรและพัฒนำระบบ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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ภำยใต้เทคโนโลยีทเ่ี หมำะสม นอกจำกนี้ในกำรพิจำรณำลงทุนในระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริษทั ฯ ในปจั จุบนั
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเช่ำใช้ระบบ Private Cloud Computing และระบบเครือข่ำยอื่นๆ ทดแทนกำรจัดซือ้ อย่ำงไรก็ตำม
เพื่อเป็ นกำรรักษำคุณภำพตำมมำตรฐำนในกำรให้บริกำรของบริษัท ฯ ในบำงกรณีบริษัทฯ อำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้อง
จัดซือ้ อุปกรณ์หรือระบบบำงระบบหำกบริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดหำผู้ให้บริกำรระบบทีม่ คี ุณภำพหรือควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรตำมระดับมำตรฐำนของบริษทั ฯ ทีก่ ำหนดไว้
3.1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในการรับส่งข้อมูล (Schema) ของหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
ในบำงครัง้ หน่ วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องจะเปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูล ซึง่ บริษทั ฯ จะต้อง
ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่ วยงำนรำชกำร ดังนัน้ หำก
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูลได้อย่ำงทันท่วงที ลูกค้ำของบริษทั ฯ อำจจะไม่สำมำรถ
ใช้บริกำรของบริษทั ฯ ได้ และอำจส่งผลให้บริษทั ฯ สูญเสียลูกค้ำ ซึง่ อำจจะส่งผลกระทบต่อรำยได้และฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริษทั ฯ
ในอดีตบริษทั ฯ ได้ให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำในรูปแบบ Client Base ทำให้เกิควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำร
เปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำรรับส่งข้อมูลให้กบั ลูกค้ำแต่ละรำยอย่ำงไรก็ตำม ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นรูปแบบ
กำรให้บริกำรต่ำงๆ แก่ลูกค้ำมำเป็ นรูปแบบ Web base ซึง่ หำกหน่ วยงำนรำชกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบรำยกำรในกำร
รับส่งข้อมูล บริษทั ฯ สำมำรถปรับปรุงซอฟต์แวร์ของบริษทั ฯ ให้แก่ลกู ค้ำทุกรำยได้พร้อมกันโดยทันที
3.1.9 ความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิ จใหม่
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่ำงยังยื
่ น บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะให้บริกำรประเภทใหม่ๆ คือ โครงกำร eDLT ซึง่ เป็ นระบบชำระภำษีรถยนต์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.6 โครงกำรใน
อนำคต) ควำมสำเร็จของโครงกำรเหล่ำนี้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลำยประกำร ซึง่ รวมทัง้ ควำมต้องกำรและแนวโน้มของตลำด
พฤติกรรมผูใ้ ช้บริกำร กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรเปลีย่ นแปลงของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และ
เศรษฐกิจของประเทศ ปจั จัยเหล่ำนี้บำงปจั จัยอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั ฯ และอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรนำเสนอบริกำรต่ำงๆ บริษทั ฯ ได้ทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ทำงกำรตลำดมำเป็ นอย่ำงดี
รวมทัง้ ทีมพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ล้วนมีประสบกำรณ์และมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและแก้ไขปญั หำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตได้เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ระบบชำระภำษี
รถยนต์ทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็ นบริกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้ร่วมพัฒนำกับลูกค้ำโดยตรง ทำให้สำมำรถมันใจได้
่
ว่ำบริกำรของบริษทั
ฯ จะมีฐำนลูกค้ำทีเ่ ข้ำมำใช้งำนค่อนข้ำงแน่นอน
3.1.10 ความเสี่ยงจากการให้เครดิ ตทางการค้าแก่ลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 วันที่ 31 ธันวำคม 2557 วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ วันที่ 31 มีนำคม 2559บริษทั
ฯ มีลกู หนี้กำรค้ำเท่ำกับ 22.83 ล้ำนบำท 29.06 ล้ำนบำท 30.46 ล้ำนบำท และ 39.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น ร้อย
ละ 13.28 ร้อยละ 14.68 ร้อยละ 12.13 และ ร้อยละ 15.55 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึ่งหำกลูกหนี้เหล่ำนี้ชำระ
ค่ำบริกำรล่ำช้ำหรือไม่ชำระค่ำบริกำรอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ
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อย่ำงไรก็ตำมลูกหนี้หลักของบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขนส่งขนำดกลำงและใหญ่ และธนำคำรพำณิชย์ ซึง่ ใน
ั
ปจจุบนั บริษทั ฯ มีฐำนลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกถึง กว่ำ 500 รำย นอกจำกนี้บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้ำอย่ำงรอบคอบ โดยกำรให้เครดิตเทอม 30 วัน – 60 วัน กับลูกค้ำ และมีเงื่อนไขกำรระงับกำรให้บริกำรหำกลูกค้ำ
ไม่ชำระเงินตำมกำหนดกำรชำระเงิน ซึ่งบริกำรที่บริษัทฯ ให้กบั ลูกค้ำถือเป็ นบริกำรทีส่ ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของ
ลูกค้ำ ทำให้ท่ผี ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รบั ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญจำกกำรชำระหนี้ล่ำช้ำ หรือกำรไม่ชำระหนี้ของ
ลูกหนี้
3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75 ทำให้มเี สียงข้ำง
มำกสำมำรถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด เช่น กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ หรือกำรขอมติใดๆ ทีต่ ้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สำมำรถควบคุมกำรกำหนดนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯผ่ำนกำร
ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริหำรได้
ทัง้ นี้ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้แล้ว นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์ซง่ึ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รำยใหญ่ จะยังคงมีเสียงข้ำงมำก โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯเท่ำกับร้อยละ 60 ของจำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ซึ่งสูงกว่ำร้อยละ 50 จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ยงั คงสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมได้เกือบทัง้ หมด ยกเว้นเรื่องที่
กฎหมำยหรือข้อบังคับบริษทั กำหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
กำรเพิม่ ทุน และกำรลดทุน เป็ นต้น ดังนัน้ ผู้ถอื หุน้ รำยอื่นของบริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และมีกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริหำรงำน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จดั โครงสร้ำงกำรจัดกำรซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วย กรรมกำร 3
ท่ำน ซึง่ 2 ท่ำน เป็ นกรรมกำรอิสระ) ซึง่ คณะกรรมกำรทุกชุดประกอบไปด้วยบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ อีกทัง้ มี
กำรกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนและกำรมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำงชัดเจน มีกำรกำหนดมำตรกำร
กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมกิจกำร และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง อีกทัง้
ยังมีกำรแต่ งตัง้ บุคคลภำยนอกที่เป็ นอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 3 ท่ำน โดยทุกท่ำนรับหน้ำที่เป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรตัดสินใจ และพิจำรณำอนุ มตั ริ ำยกำรต่ำงๆ ก่อน
นำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ ในปจั จุบนั บริษทั ฯยังว่ำจ้ำงหน่ วยงำนภำยนอก (Outsource) ในกำรทำหน้ำทีต่ รวจสอบ
และประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯซึง่ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรที่ บริษทั อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ยัง ช่ว ยในกำรถ่ วงดุลอำนำจในกำรตัด สินใจและบริหำรงำนของบริษัท ฯ เพื่อให้เ ป็ น
ประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกฝำ่ ย
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
3.3.1 ความเสี่ยงในเรือ่ งตลาดรองสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแก่ประชำชนในครัง้ นี้ได้ดำเนินกำรก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำ
อนุมตั ใิ ห้นำหุน้ ของบริษทั ฯ เข้ำเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นตลำดรองสำหรับ
กำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงมีควำมเสีย่ งในเรื่องสภำพคล่องและกำรไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำร
ขำยหุ้นตำมที่คำดกำรณ์ ไว้ หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบั อนุ ญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีผลให้หนุ้ ของบริษทั ฯไม่มตี ลำดรองสำหรับกำรซือ้ ขำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้ดำเนินกำรยื่นขอให้รบั หุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว ซึง่ ขณะนี้ตลำดหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรับหลักทรัพย์ของบริษทั ฯเข้ำเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้
พิจำรณำคุณสมบัตขิ องบริษัทฯในเบือ้ งต้นแล้วพบว่ำ บริษทั ฯมีคุ ณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยทีก่ ำหนดให้ต้องมีผถู้ อื หุน้ รำย
ย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำยซึง่ ต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน
โดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯจะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือ
หุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น
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