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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

ก่อ นตัดสินใจลงทุน ในหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท คอมเซเว่ น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ” หรือ “Com7”)
นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาข้อมูลปจั จัยความเสี่ยง รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ปจั จัยความเสีย่ งทีร่ ะบุในหัวข้อนี้เป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษทั และมูลค่าหุน้
ของบริษั ท ที่ ป ระเมิน จากสถานการณ์ ป จั จุ บ ัน ซึ่ ง นอกเหนื อ จากป จั จัย ความเสี่ย งที่ ป รากฏในเอกสารฉบับ นี้
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็ นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาว่าไม่มผี ลกระทบใน
สาระสาคัญต่ อการด าเนินธุร กิจของบริษัทในปจั จุบนั อย่า งไรก็ดี ความเสี่ย งดังกล่าวอาจเป็ น ปจั จัยความเสี่ยงที่มี
ความสาคัญต่อไปในอนาคต ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ใน
หุน้ สามัญของบริษทั
นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) ที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถอ้ ยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” “ประมาณ” เป็ นต้น หรือ
การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั นโยบายของภาครัฐบาลและอื่นๆ ซึง่ เป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตอันเป็ นความเห็น
ของบริษทั นัน้ มิได้เป็ นการรับรองผลประกอบการ เหตุการณ์ หรือแผนการของบริษทั ในอนาคต ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจมี
ความแตกต่ างอย่า งมีนัย สาคัญจากที่บ ริษัทได้การคาดการณ์ ไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ท่ีอ้างถึง สภาวะ
เศรษฐกิจหรือการแข่งขันในภาพรวมของประเทศได้มาจากข้อมูลที่มกี ารเปิ ดเผยเป็ นการทัวไปหรื
่
อคัดย่อจากสิง่ พิมพ์
หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยทีบ่ ริษทั มิได้ทาการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
1.

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จ
1.1
ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของสิ นค้า
เนื่องจากสินค้าหลักทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นตัวแทนจาหน่ายเป็ นสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
IT อาทิเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็บท็อป เป็ นต้น ซึง่ สินค้าดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ผู้ผลิตสินค้า จึงมีการออกสินค้ารุ่ นใหม่ ๆ ที่เ พิ่ม คุณสมบัติ รูปลักษณ์ และแอพพลิเ คชัน่ เพื่อรองรับ และ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทาให้สนิ ค้าคงคลัง
ของบริษัทล้าสมัยและไม่ได้รบั ความนิยม ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจาหน่ ายสินค้าดังกล่าวได้ ทนั ท่วงที ซึง่ อาจทาให้
บริษทั ประสบผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าดังกล่าว
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
โดย (1) บริษัทจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื้อและบริหารสินค้า เป็ นผู้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของสินค้าทีจ่ ดั จาหน่ายอย่างใกล้ชดิ เพื่อคัดเลือกสินค้าและสังซื
่ อ้ สินค้าในจานวนทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของตลาดมาจาหน่ ายและลดความเสีย่ งจากสินค้าล้าสมัย (2) บริษทั มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทีส่ ามารถรายงานสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมและสินค้าทีเ่ คลื่อนไหวช้าจากหน้าร้านของแต่ละสาขา รวมทัง้ สามารถตรวจสอบ
จานวนสินค้าคงคลังในหน้าร้านของแต่ละสาขา ทาให้บริษทั สามารถวางแผนและหมุนเวียนสินค้าทีเ่ คลื่อนไหวช้าในสาขา
หนึ่งไปยังสาขาอื่นของบริษทั ได้ และ (3) บริษทั ได้กาหนดนโยบายในการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยตามประเภทและ
อายุสนิ ค้าเพื่อแสดงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินค้า ดังนี้
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ประเภทสิ นค้า

อายุสินค้า / ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้า
6 เดือน

1. คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
20%
แบบตัง้ โต๊ะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
20%
3. สินค้าแบรนด์ Apple ทุกชนิด
4. สินค้าตัวโชว์ (Demo) และอะไหล่
สินค้า (Spare parts)
5. สินค้าประเภท Accessories
*
หมายเหตุ ตัง้ ค่าเผื่อ 100% ในกรณีอายุสนิ ค้าเกิน 36 เดือน

12 เดือน

> 18 เดือน

50%

100%

50%
50%

100%
100%

25%

50% - 100%*

50%

100%

นอกจากนี้ บริษทั สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Promotion) เพื่อกระตุน้
ยอดขายและระบายสินค้าที่มอี ยู่ก่อนที่สนิ ค้าดังกล่าวจะเสื่อมความนิยมได้ โดยบริษทั จะมีการจัด Promotion ลดราคา
สินค้าต่างๆ ในสาขาของบริษทั ทัวประเทศเป็
่
นระยะ และจะจัดงาน Banana IT Warehouse Sales ซึง่ เป็ นงานลดราคา
สินค้าครัง้ ใหญ่ของบริษทั ทีจ่ ดั ขึน้ ประมาณปี ละ 2 ครัง้ และสาหรับสินค้าบางรุ่นบริษทั จะได้รบั เงื่อนไขพิเศษจากตัวแทน
จาหน่ายและผูผ้ ลิตรายใหญ่ เช่น การให้สว่ นลดพิเศษ การเปลีย่ นคืนสินค้ารุ่นทีล่ า้ สมัยเพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ หรือการ
ได้รบั ชดเชยส่วนต่างในกรณีทส่ี นิ ค้ามีการลดราคา (Price protection) เป็ นต้น ซึง่ เงื่อนไขดังกล่าวจะช่วยลดปญั หาการ
ล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ในระดับหนึ่ง
บริษทั เชื่อว่า ผลจากมาตรการป้องกันความเสีย่ งต่างๆ ของบริษทั ประกอบกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร ทาให้บริษทั สามารถควบคุมความเสีย่ งจากความล้าสมัยของสินค้า
ให้อยู่ในระดับต่าได้
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูจ้ าหน่ ายสิ นค้ารายใหญ่ (Suppliers)
บริษทั จัดหาสินค้าเพื่อมาจัดจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายและผูจ้ าหน่ายสินค้ารายใหญ่หลายราย
ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ โดยบริษทั มีการซือ้ สินค้าแบรนด์ Apple รวมคิดเป็ นร้อยละ 43 ร้อยละ 40 และร้อยละ 36
ของยอดสังซื
่ อ้ ตามงบการเงินรวม ในปี 2555-2557 ตามลาดับ บริษทั จึงอาจมีการพึง่ พิงผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้ารายใหญ่
ดังกล่าว กล่าวคือ ในการสังซื
่ ้อสินค้าแบรนด์ Apple บริษัทจะทาการสังซื
่ ้อโดยตรงจากบริษัท Apple South Asia
(Thailand) Limited (“Apple SA”) และผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้าในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้า
แบรนด์ Apple ภายใต้สญ
ั ญาการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ารวมถึงให้บริการหลังการขายซึง่ เป็ นสัญญาปี ต่อปี
(รายละเอียดสัญญากับ Apple SA – ตามส่วนที่ 2.2.5 หัวข้อทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ) ดังนัน้ หากสัญญา
ระหว่างบริษทั และ Apple SA สิน้ สุดลงและไม่ได้รบั การต่อสัญญาหรือบริษทั ถูกยกเลิกสัญญาก็จะเกิดผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้
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อย่างไรก็ดี บริษทั ดาเนินธุรกิจร่วมกับ Apple SA มาตัง้ แต่ปี 2548 เป็ นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี
และได้รบั การต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั และ Apple SA ประกอบ
กับบริษทั สร้างยอดขายจานวนมากให้กบั Apple SA และได้รบั รางวัลต่างๆ จาก Apple SA มาโดยตลอด ทาให้ผบู้ ริหาร
ของบริษทั เชื่อมันว่
่ า ถึงแม้สญ
ั ญาต่างๆ ทีท่ ากับ Apple SA จะเป็ นสัญญาแบบปี ต่อปี แต่บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้
รับการจากต่อสัญญา และจะได้รบั การสนับสนุ นจาก Apple SA อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ในปจั จุบนั บริษทั
จาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม IT ทุกแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทาให้ผบู้ ริหารของ
บริษัท เชื่อมัน่ ว่ า บริษัท เป็ นธุ รกิจค้าปลีก ที่มีร้า นค้าและช่อ งทางจาหน่ ายที่ค รอบคลุม ทัวประเทศ
่
จึงสามารถที่จ ะ
ปรับเปลี่ยนสินค้าที่วางขายในร้านให้เป็ นสินค้า ที่ได้รบั ความนิยมในช่วงเวลานัน้ ๆ ได้ตลอดเวลา พร้อมรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของแบรนด์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
1.3

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จ
ธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นการจัดจาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไอที อาทิเช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์แล็บท็อป และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูง ไม่ว่าจะ
เป็ นการแข่งขันระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตอุปกรณ์ เช่น Apple, Samsung, Lenovo, ASUS หรือ HTC เป็ นต้น ทีจ่ ะพัฒนาสินค้า
ของตัวเองให้ตอบโจทย์ผใู้ ช้งาน และแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หรือ
การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการที่เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้าที่เป็ นคู่แข่งกับบริษทั โดยตรง โดยสามารถแบ่ง ประเภท
ผูป้ ระกอบการได้เป็ น 3 กลุ่มหลักตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(1) ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นตัวแทนจาหน่ายหรือได้รบั สิทธิให้จาหน่ายสินค้าของ Apple (Reseller) ไม่ว่า
จะเป็ นผูป้ ระกอบการทีเ่ ปิ ดร้าน iStudio, iBeat หรือ U store เพื่อจาหน่ ายสินค้าและอุปกรณ์ของ Apple โดยตรง เช่น
บริษทั เอสพีวไี อ จากัด (มหาชน) หรือ บริษทั คอปเปอร์ ไวร์ด จากัด เป็ นต้น หรือผูป้ ระกอบการที่ได้รบั สิทธิให้จาหน่ าย
สินค้าของ Apple ในร้านค้าของตนเอง เช่น บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) หรือผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทยทัง้ 3 ราย (เอไอเอส ทรู ดีแทค) เป็ นต้น
(2) ผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้าโมเดิรน์ เทรดทีเ่ ป็ นตัวแทนจาหน่ายหรือได้รบั สิทธิให้จาหน่ายสินค้า
เช่น Power Buy, Power Mall, Big C หรือ เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น และ
(3) ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นร้านค้าทีจ่ าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ร้าน Jay Mart,
ร้าน J.I.B. และร้าน IT City เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในปี 2555-2557 บริษทั มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทไอทีและโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดเป็ น
ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 และร้อยละ 82 ของรายได้รวมจากการขายและบริการ ตามลาดับ โดยหากธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึน้ กว่าในปจั จุบนั หรือมีการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ท่มี ศี กั ยภาพสูง ก็อาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการรวมของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญได้
อย่างไรก็ดี บริษทั เห็นว่า การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพทีจ่ ะแข่งขันกับบริษทั ได้
ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพืน้ ทีท่ ม่ี ที าเลทีต่ งั ้ ทีด่ เี หมาะสมกับการเปิ ดร้านมีอยู่จากัด และแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีผเู้ ช่าพืน้ ทีร่ ายเดิม
เป็ นเจ้าของอยู่แล้ว และสาหรับพื้นที่ใหม่ๆ โดยปกติเจ้าของพื้นที่จะเสนอพื้นที่ให้ผู้เช่ารายเดิมที่เป็ นแบรนด์ร้านค้าที่
คุน้ เคยและมีภาพลักษณ์ดเี ลือกเช่าพืน้ ทีเ่ ป็ นรายแรกๆ ผูเ้ ช่ารายเดิมจึงมีโอกาสในการเลือกเช่าพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพและ
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ทาเลทีต่ งั ้ ทีด่ ไี ด้มากกว่าผูป้ ระกอบการรายใหม่ นอกจากนี้ โดยปกติธุรกิจการค้าปลีกสินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไอทีจะมีอตั รากาไรที่ไม่สูงและผู้ประกอบการแต่ ละรายจะกาหนดราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันไม่แตกต่ างกันมากนัก
การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจึงเน้นทีช่ ่องทางในการจาหน่ายทีค่ รอบคลุมและเข้าถึงลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
สร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการบริการทีป่ ระทับใจและการบริการหลังการขายทีล่ กู ค้าสามารถ
เชื่อมันและไว้
่
วางใจได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ทีม่ จี านวนสาขา
มากทีส่ ุดในประเทศไทย โดยมีจานวนสาขา iStudio, iBeat และ U store มากถึง 101 สาขาทัวประเทศ
่
และมีสาขาร้าน
Banana IT, Banana Mobile และ Mango Mobile รวมทัง้ สิน้ 205 สาขาทัวประเทศ
่
และบริษทั ยังมีศูนย์บริการ iCare
ซึง่ เป็ นศูนย์ซ่อมและบริการที่ได้รบั การรับรองจาก Apple จานวน 18 สาขาทัวประเทศ
่
จึงมันใจได้
่
ว่าบริษัทมีช่องทาง
ในการจ าหน่ า ยที่ค รอบคลุ ม และเข้า ถึง ลู ก ค้า ที่เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก ระดับ รวมทัง้ มีบ ริก ารหลัง การขายที่เ ชื่อ มัน่
และไว้วางใจได้ และด้วยประสบการณ์ของผูบ้ ริหารที่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจมามากกว่า 18 ปี บริษทั จึงมีความพร้อม
และสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจได้
1.4

ความเสี่ยงจากการที่ Apple Store เข้ามาเปิ ดสาขาในประเทศไทย
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษทั คือ การขายสินค้าแบรนด์ Apple ผ่านสาขาของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ น
iStudio, iBeat หรือ U store รวมถึง ร้าน Banana IT, Banana Mobile บริษทั จึงมีความเสีย่ งในกรณีท่ี Apple Inc.
ซึง่ เป็ นบริษทั แม่ของ Apple SA ตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนเปิ ด Apple Store ซึง่ เป็ นร้านขายสินค้าและอุปกรณ์ของ Apple
ทีบ่ ริหารจัดการโดย Apple Inc. ในประเทศไทย ซึง่ อาจส่งผลให้ลูกค้าเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์ Apple จาก Apple Store
แทนสาขาของบริษทั และส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้
อย่างไรก็ดี บริษทั เห็นว่า โดยปกติแนวทางในการเปิ ดสาขา Apple Store ในต่างประเทศนัน้
Apple Store จะเปิ ดร้านในบริเวณ Prime area ใจกลางเมือง โดยเป็ นร้านขนาดใหญ่ท่มี กี ารตกแต่งร้านอย่างดีเยีย่ ม
(Flagship Store) ซึง่ บริษทั ไม่น่าจะได้รบั ผลกระทบมากนัก เนื่องจากสาขาของบริษทั ทีข่ ายสินค้าแบรนด์ Apple ส่วนใหญ่
จะกระจายตัว อยู่ตามห้า งชานเมืองและต่ างจัง หวัด โดยไม่ได้มสี าขากระจุกตัว ในบริเวณ Prime Area โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีจานวนร้าน iStudio, iBeat และ U store จานวน 101 สาขา แบ่งเป็ น สาขาในกรุงเทพ 16 สาขา
และสาขาในต่างจังหวัด 85 สาขา โดยเป็ นสาขาทีอ่ ยู่ในบริเวณ Prime Area ใจกลางเมืองเพียง 2 สาขา นอกจากนี้ สาขา
ของบริษทั ทีเ่ ป็ นช่องทางจาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Apple เช่น ร้าน Banana IT และร้าน Banana Mobile กระจายตัวอยู่ตาม
ต่างจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 73 ของจานวนสาขาทัง้ หมด (จานวน 123 สาขา จาก 168 สาขา) ดังนัน้ หากมีการเปิ ดสาขา
Apple Store ในประเทศไทยก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบในทางลบกับยอดขายสินค้าแบรนด์ Apple ของบริษทั แต่น่าจะส่งผลดี
ต่ อยอดขายสิน ค้าแบรนด์ Apple ของบริษัท จากการเข้ามาทาตลาดและการโฆษณาและประชาสัม พันธ์ สนิ ค้าจาก
Apple Inc. โดยตรง ประกอบกับนโยบายในการตัง้ ราคาสินค้าของ Apple ที่กาหนดให้ราคาขายสินค้า ชนิดเดียวกันต้อง
ไม่มีความแตกต่างกัน จึงน่ าจะเป็ นข้อได้เปรียบของบริษัทที่มี สาขาที่ขายสินค้าแบรนด์ Apple กระจายตัวเข้าถึง ลูกค้า
ในวงกว้างโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทัง้ นี้ บริษทั ยังไม่ได้รบั แจ้งจาก Apple Inc. หรือ Apple SA ว่าจะมีการเปิ ดสาขา
Apple Store ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้น้ี
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1.5

ความเสี่ยงจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่าพืน้ ที่
เนื่องจากสาขาของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ ป็ นช่องทางการจาหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็ น iStudio, iBeat,
Banana IT, Banana Mobile หรือ Mango Mobile ส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าไอทีต่างๆ
โดยเป็ นการเช่าพืน้ ทีจ่ ากห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีเ่ ป็ นเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีอายุสญ
ั ญาเช่าไม่เกิน 3 ปี
ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการให้เช่าพืน้ ทีข่ องห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทีใ่ ห้กบั ร้านค้าทีเ่ ช่าพืน้ ทีโ่ ดยปกติ ดังนัน้ บริษทั
จึงมีความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื้นที่ จากเจ้าของพื้นที่ รวมทัง้ มีความเสีย่ งในกรณีท่เี จ้าของพื้นที่
เปลี่ย นแปลงเงื่อ นไขในการต่ อ สัญ ญา เช่น การปรับขึ้น ค่ า เช่ า หรือ ค่ า บริก าร ซึ่ง อาจจะกระทบต่ อ ฐานะการเงิน และ
ผลดาเนินงานของบริษทั ได้
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี บริษทั ไม่เคยประสบปญั หาจากการไม่ได้รบั
การต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่ เนื่องจากบริษทั มีประวัตกิ ารจ่ายชาระค่าเช่าและค่าบริการครบถ้วนตรงตามกาหนดเวลา รวมทัง้ ได้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญามาโดยตลอด นอกจากนี้ เมื่อมีการต่อสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ ริษทั จะมีการต่อรองการปรับขึน้
ค่าเช่าและค่าบริการกับเจ้าของพืน้ ทีเ่ พื่อให้ได้อตั ราค่าเช่าและค่ าบริการทีด่ ที ส่ี ุด ประกอบกับการทีบ่ ริษทั เป็ นคู่คา้ ทีด่ กี บั
เจ้าของพืน้ ทีม่ าโดยตลอด จึงทาให้บริษทั มีความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย
1.6

ความเสี่ยงจากการขยายสาขาใหม่
เนื่องจากธุรกิจการจัดจาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไอที เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันสูงและ
มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่รี วดเร็ว บริษทั และบริษทั ย่อยจึงมีนโยบายทีจ่ ะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่
ช่องทางในการจัดจาหน่ ายสินค้า ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้า เป้าหมายให้มากที่สุด รวมถึงการย้ายสาขาที่มี
ผลประกอบการไม่ดไี ปยังทาเลที่ตงั ้ ใหม่ทค่ี าดว่าจะมีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้ คุม้ ค่า โดยในปี 2555-2557
บริษทั และบริษทั ย่อยมีจานวนสาขา รวมทัง้ สิน้ 230 สาขา 258 สาขา และ 324 สาขา ตามลาดับ และบริษทั มีแผนใน
การขยายสาขาเพิม่ ขึน้ อีก 38 สาขา ภายในสิน้ ปี 2558 (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.2.6 - โครงการในอนาคต) บริษทั จึงมี
ความเสีย่ งในกรณีทผ่ี ลประกอบการของสาขาทีเ่ ปิ ดใหม่ไม่เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ได้คาดหมายหรือประมาณการไว้
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรการในการลดความเสีย่ งโดย
(1) บริษทั มีการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการเปิ ดสาขา ทาเลทีต่ งั ้ ของสาขา ปริมาณลูกค้า
ขนาดร้าน และยอดขาย เมื่อเทียบกับสาขาทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน โดยฝ่ายงานขยายกิจการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนการเปิ ดสาขา
(2) บริษทั มีการวางแผนงานเป้าหมายในการขยายสาขาในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปี อย่างชัดเจน
โดยผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
(3) บริษทั กาหนดให้ฝา่ ยงานปฏิบตั กิ ารติดตามผลการดาเนินงานของสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
โดยหากมียอดขายหลังจากเปิ ดดาเนินการแล้ว 4-6 เดือน ไม่เป็ นไปตามเป้าทีก่ าหนด บริษทั จะพิจารณาหาสาเหตุทท่ี า
ให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าเพื่อแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ หรือพิจารณาย้ายหรือปิ ดสาขาทีข่ าดทุนต่อไป โดยผูบ้ ริหารของ
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปิ ดสาขาทีข่ าดทุนหรือทารายได้ไม่ได้ตามเป้าหมายประมาณ 10 สาขาทุกปี
นอกจากนี้ สาหรับสาขาประเภท Banana IT, Banana Mobile หรือ Mango Mobile ส่วนใหญ่จะมี
ค่าตกแต่งสาขาไม่มากและสินทรัพย์สว่ นใหญ่จะเป็ นสินทรัพย์ทส่ี ามารถเคลื่อนย้ายได้ ทาให้หากมีการย้ายสาขาบริษทั
จะไม่ตอ้ งลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ทงั ้ หมด ประกอบกับจากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ และการ
บริหารงานสาขาของผูบ้ ริหารของบริษัท ทีส่ ะท้อนจากรายได้และจานวนสาขาของบริษัทที่เพิม่ มากขึน้ ทุกปี บริษัทจึง
เชื่อมัน่ ว่า การขยายสาขาใหม่ ข องบริษัท จะเป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการจัดจ าหน่ ายสินค้าให้เข้า ถึง กลุ่ ม ลูก ค้า และได้
ผลตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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1.7

ความเสี่ยงจากการขาดเงิ นทุนหมุนเวียนและสิ นค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
เนื่องจากสินค้าหลักทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยจัดจาหน่าย เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็ นสินค้าทีเ่ ป็ น
ทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะในช่วงแรกของการออกวางจาหน่ ายสินค้ารุ่นใหม่ สินค้าจะเป็ นทีจ่ บั ตามองและเป็ นที่
ต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างมาก ดังนัน้ บริษทั จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจานวนมากในการสังซื
่ อ้ สินค้าเพื่อให้มี
จานวนเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงทีอ่ อกสินค้ารุ่นใหม่ บริษทั จึงอาจมีความเสีย่ งเนื่องจากไม่สามารถหา
เงิน ทุ น หมุ น เวีย นเพื่อ ใช้ใ นการซื้อ สิน ค้า มาจัด จ าหน่ า ยในช่ ว งเวลาที่สิน ค้า เป็ น ที่ต้ อ งการอย่ า งมากของตลาดได้
นอกจากนี้ ในช่วงแรกที่สนิ ค้ารุ่นใหม่ออกวางจาหน่ าย ตัวแทนจาหน่ ายและผู้จาหน่ ายสินค้ารายใหญ่ อาจมีการจากัด
จานวนสินค้าทีบ่ ริษทั สามารถซือ้ ได้เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการจาหน่ายสินค้าทัวโลกของแบรนด์
่
ผผู้ ลิตสินค้า บริษทั จึงอาจ
มีความเสีย่ งจากการทีส่ นิ ค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงแรก ซึง่ อาจทาให้บริษทั และบริษทั ย่อยสูญเสีย
โอกาสในการจาหน่ายสินค้า เนื่องจากลูกค้าอาจไปซือ้ สินค้าดังกล่าวจากผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
อย่างไรก็ดี บริษทั เห็นว่า (1) ปจั จุบนั บริษทั มีวงเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีวงเงินกูย้ มื ทีใ่ ช้สาหรับจัดซือ้ สินค้าประมาณ 2,804 ล้านบาท ซึง่ เป็ นวงเงินทีเ่ พียงพอต่อการ
สังซื
่ อ้ สินค้าในช่วงทีส่ นิ ค้าออกรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้ บริษทั จะมีฐานเงินทุน
ทีเ่ ข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ และมีช่องทางในการบริหารสภาพคล่องในการดาเนินงานหรือระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้เพียงพอ
ต่อความต้องการ ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งจากการขาดเงินทุนหมุนเวียนได้ และ (2) สภาวะสินค้ามีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการนัน้ เป็ นสภาวะในระยะสัน้ ไม่เกิน 1 เดือนนับจากช่วงทีส่ นิ ค้ารุ่นใหม่เริม่ ออกวางจาหน่ าย ซึง่ ผูป้ ระกอบการเกือบ
ทุกรายจะประสบปญั หาเดียวกัน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้า (Reseller) สินค้าแบรนด์ Apple
รายใหญ่ทม่ี จี านวนสาขามากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ดังนัน้ เมื่อ Apple มีการออกสินค้ารุ่นใหม่ บริษทั มักจะได้รบั การจัดสรร
สินค้าในสัดส่วนตามยอดขายทีผ่ ่านมาของบริษทั ซึง่ มากกว่าบริษทั อื่นๆ ทีจ่ ดั จาหน่ายสินค้าในประเภทเดียวกัน บริษทั จึง
เชื่อมันว่
่ าจะมีสนิ ค้าจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าเพียงพอต่อความต้องการ
1.8

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั และบริษทั ย่อย มีพนักงานรวมมากกว่า 2,000 คน โดยส่วนใหญ่
เป็ นพนักงานขายและบริการตามสาขาของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น ร้าน iStudio, iBeat, U store, Banana IT,
Banana Mobile และ Mango Mobile เป็ นต้น อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยลักษณะงานของพนักงานขายและบริการทีจ่ ะต้อง
ให้บริการและคาแนะนาแก่ลกู ค้า รวมถึงต้องใช้ความขยันและอดทนในการปฏิบตั งิ าน ทาให้พนักงานในกลุ่มดังกล่าวมี
การเปลีย่ นงาน (Turn over) ทีค่ ่อนข้างสูง ซึง่ อาจทาให้บริษทั และบริษัทย่อยมีความเสีย่ งจากขาดพนักงานทีม่ คี วามรู้
และความสามารถในการขายสินค้าและให้บริการลูกค้า ส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งดังกล่าวรวมถึงความสาคัญของการรักษาทรัพยากรบุคคล จึงได้
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เทียบเคียงได้กบั ผูป้ ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกัน และบริษทั ยังได้จดั
ให้มหี ลักสูตรพัฒนาบุคลากรทัง้ พนักงานขายในสาขาและพนักงานส่วนสนับสนุ น เพื่อเพิม่ เติมความรู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
ทางานและความรู้ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ โดยสาหรับพนักงานขายในสาขาบริษทั จะจัดให้มกี าร
อบรมปฐมนิเทศและฝึ กอบรมทีบ่ ริษทั เป็ นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านในสาขา นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
จัดให้มโี ครงการสาหรับ สรรหาพนักงานเพิม่ เติม เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว เช่น โครงการเพื่อนแนะนาเพื่อน โดยให้
พนักงานปจั จุบนั ของบริษทั แนะนาหรือชักชวนผูท้ ส่ี นใจให้มาสมัครงานกับบริษทั เป็ นต้น
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1.9

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริโภค
เนื่องจากเทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารในปจั จุบนั มีการพัฒนาและขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
ทาให้การใช้บริการสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์เริม่ เป็ นทีน่ ิยมและเติบโตอย่างมาก โดยตลาดค้าปลีกอีคอมเมิรซ์ (B2C –
E-Commerce) มีมูลค่าเพิม่ ขึน้ จาก 99,000 ล้านบาท ในปี 2554 เป็ น 182,000 ล้านบาท ในปี 2557 (ทีม่ า : ข้อมูลจาก
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ) โดยมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดค้าปลีกอีคอมเมิรซ
์ จะเติบโตเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ตามการเพิม่ ขึน้
ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในประเทศไทย ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หนั มาใช้บริการสังซื
่ ้อ
ออนไลน์เพิม่ มากขึน้ จึงอาจส่งผลให้จานวนลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าผ่านสาขาของบริษทั มีจานวนลดน้อยลงและอาจกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ได้
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว จึงอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการให้บริการ
สังซื
่ อ้ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.mangoshopping.com โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการได้ภายในเดือน
มิถุนายนปี 2558 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าหลักของบริษทั เป็ นสินค้าประเภทไอทีทม่ี มี ูลค่าต่อชิน้ ค่อนข้างสูง ประกอบ
กับค่านิยมในการซื้อสินค้าไอทีของคนไทยที่ยงั คงต้องการคาแนะนาจากพนักงานและต้องมีการตรวจสอบคุณภาพและ
ทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ บริษัทจึงเชื่อว่าลูกค้าของบริษัทยัง คงมีความต้องการซื้อสินค้าผ่านร้านค้า ของบริษัท
มากกว่าทีจ่ ะใช้บริการสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์ จึงทาให้บริษทั มีความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างน้อย
1.10

ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไอที อาทิเช่น
สมาร์ทโฟน แท็บ เล็ต และคอมพิวเตอร์ แ ล็บท็อป เป็ นต้น ผ่า นสาขาของบริษัท ซึ่งเป็ น ช่องทางการจาหน่ ายหลัก
ทีม่ มี ากกว่า 320 สาขาทัวประเทศ
่
ประกอบกับสินค้าดังกล่าวมีมลู ค่าต่อชิน้ ค่อนข้างสูง เคลื่อนย้ายง่าย และเป็ นทีต่ ้องการ
ของตลาด บริษทั และบริษทั ย่อยจึงอาจมีความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานได้ในหลายขัน้ ตอน เช่น ขัน้ ตอนการขนส่ง
สินค้า ขัน้ ตอนการขายสินค้าและการจัดเก็บเงินในสาขา ขัน้ ตอนการตรวจนับสินค้า หรือขัน้ ตอนการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง
เป็ นต้น ซึ่งการทุจริตของพนักงานจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกาลังใจของพนักงานโดยรวม และอาจกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ได้
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว จึงได้มมี าตรการในการป้องกันความเสีย่ งจากการ
ทุจริตในแต่ละขัน้ ตอน รวมถึงว่าจ้างนิตบิ ุคคลภายนอกให้เข้ามาดาเนินการในขัน้ ตอนทีบ่ ริษทั ไม่มคี วามเชีย่ วชาญ
และมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตได้ เช่น การขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการโกดังสินค้า เป็ นต้น ซึง่ หากตรวจพบ
การทุจริตในขัน้ ตอนดังกล่าว บริษทั ก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับนิตบิ ุคคลดังกล่าวทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงได้
นอกจากนี้ บริษทั ได้นาระบบ ITEC Stock ซึ่งเป็ นระบบช่วยบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้ามาใช้ในการจัดการสินค้า
คงคลังของแต่ละสาขา ทัง้ นี้ ในส่วนการบริหารงานสาขาบริษทั ได้กาหนดมาตรการป้องกันความเสีย่ ง เช่น การตรวจสอบ
ประวัตขิ องพนักงานทุกรายก่อนเข้าปฏิบตั งิ านในสาขาและพนักงานต้องจัดให้มบี ุคคลค้าประกันความเสียหายอันอาจเกิด
จากตัวพนักงาน การให้แต่ละสาขาโอนเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายสินค้าทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ภายใต้วงเงินทีบ่ ริษทั กาหนด
การตรวจสอบจานวนสินค้าคงคลังในแต่ละสาขาทุกวันโดยเฉพาะสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูง และการตรวจนับสินค้าคงคลังของทุก
สาขา 100% อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยหน่ วยงานภายนอก นอกจากนี้ กรณีเกิดการสูญหายของสินค้าในสาขา
พนักงานสาขาทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบสินค้าดังกล่าว บริษทั เชื่อว่าผลจากมาตรการป้องกันความเสีย่ งต่างๆ ของ
บริษทั จะช่วยลดความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงานได้
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1.11

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งระบบบริหารงานขายและบริหารงานสิ นค้า
ในการบริหารจัดการงานขายสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลังในสาขาของบริษทั บริษทั ได้นาระบบ
ITEC Stock ซึ่งเป็ นระบบช่วยบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ทีบ่ ริษัท ซอฟท์บอ็ กซ์ จากัด (“Softbox”) เป็ นเจ้าของและ
ผู้พ ัฒ นาเข้า มาสนับ สนุ น การบริห ารจัด การตัง้ แต่ เ ริ่ม ประกอบธุ ร กิจ เนื่ อ งจากระบบดังกล่ า วมีค วามยืด หยุ่ นในการ
ปรับเปลีย่ น เพิม่ เติม และรองรับความต้องการของบริษัทได้เป็ นอย่างดี โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ได้มกี ารว่าจ้างให้ Softbox
ปรับปรุงและพัฒนา (Customization) ระบบ ITEC Stock ทีบ่ ริษทั ใช้งาน ให้มปี ระสิทธิภาพและรองรับกระบวนการทางาน
ของบริษทั เพิม่ เติมมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงระบบดังกล่าว หรือ Softbox หยุดให้การสนับสนุนหรือพัฒนา
ปรับปรุงระบบดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญได้
เนื่องจากระบบ ITEC Stock เป็ นระบบทีใ่ ช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปรับปรุง
พัฒนาเพิม่ เติมเพื่อให้รองรับกับการทางานของบริษทั บริษทั จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ระบบดังกล่าวในการบริหาร
จัดการงานขายสินค้าและการบริหารสินค้าคงคลังในสาขา ประกอบกับ Softbox ก็มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั และเป็ น
คู่คา้ กับบริษทั มาเป็ นระยะเวลานานตัง้ แต่ปี 2548 บริษัทจึงเชื่อมันว่
่ า Softbox จะไม่หยุดให้การสนับสนุ นหรือพัฒนา
ปรับปรุงระบบ ITEC Stock ในอนาคตอันใกล้ แต่หาก Softbox หยุดให้การสนับสนุ นหรือพัฒนาปรับปรุงระบบดังกล่าว
ระบบ ITEC Stock ทีบ่ ริษัทใช้งานอยู่กจ็ ะยังคงสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนต่อไปได้อกี หลายปี ซึ่งในระหว่างนัน้
บริษทั ก็สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้งานระบบอื่นทีม่ ปี ระสิทธิภาพใกล้เคียงกันหรือดีกว่าได้ ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นว่าบริษทั มี
ความเสีย่ งในการพึง่ พิงระบบ ITEC Stock และ Softbox ไม่มากนัก
1.12

ความเสี่ยงจากการทาประกันภัยกับลูกค้าที่ซื้อสิ นค้า
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษทั ทีเ่ ป็ นการจาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไอที อาทิเช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ แล็บท็อป เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสินค้าที่มมี ูลค่าต่อชิ้นสูง มีขนาดเล็ก สามารถเกิด
อุบตั เิ หตุหรือสูญหายได้ง่าย ซึง่ โดยปกติบริษทั จะมีการรับประกันคุณภาพของสินค้าตามประเภทและชนิดของสินค้า
แต่ไม่ครอบคลุมถึงอุบตั ิเหตุหรือการสูญหายของสินค้า อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในกรณีท่ีลูกค้า
ต้องการทาประกันภัยสินค้าเพิม่ เติมนอกเหนือจากการรับประกันคุณภาพสินค้าตามปกติ พนักงานของบริษทั จะแนะนา
แผนประกันภัยสินค้าให้แก่ลกู ค้า ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็ นการกระทาในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย
ซึ่งผู้ท่จี ะเป็ นนายหน้ าได้ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยจากสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการรับเป็ นนายหน้าประกัน วินาศภัย
โดยไม่มใี บอนุญาต
ทัง้ นี้ ยังไม่เคยมีคาวินิจฉัยหรือการตีค วามอย่า งเป็ นทางการเกี่ยวกับ การดาเนินการในลักษณะ
ดังกล่าว แต่เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว บริษทั จึงได้หยุดการดาเนินการในลักษณะข้างต้นแล้ว ตัง้ แต่
เดือนมกราคม 2558
และอยู่ระหว่างการดาเนินการให้ได้รบั ใบอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถมีการแนะนา
แผนประกันภัยให้กบั ลูกค้าของบริษทั ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
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2.

ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
2.1
ความเสี่ยงจากการมีผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกิ นกว่าร้อยละ 25
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ คือ นายสุระ คณิตทวีกุล และครอบครัว
(“กลุ่ม นายสุระฯ”) ถือหุ้นรวมกัน จานวน 536,655,200 หุ้น คิดเป็ น ร้อ ยละ 59.63 ของทุ นจดทะเบีย นช าระแล้ว
ของบริษัท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ กลุ่มนายสุระฯ จะถือหุ้นใน
บริษทั โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.72 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอาจส่งผลให้กลุ่มนายสุระฯ สามารถควบคุมมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นทีต่ ้องได้รบั เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้
รายอื่นของบริษทั อาจมีความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกาหนดมาตรการในการทารายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ กรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ มี อ านาจควบคุ ม รวมถึ ง บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั ริ ายการนัน้ ๆ รวมทัง้ การจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วาม
เป็ นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมันใจให้
่
ผถู้ อื หุน้ ว่าจะสามารถสอบทานการ
ทางานและมีการถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทัง้ ช่วยในการกลันกรองเรื
่
่อง
ต่างๆ ในการนาเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อบริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว
บริษัท จะต้อ งเปิ ด เผยข้อมูลและปฎิบตั ิต ามหลัก เกณฑ์แ ละกฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งของสานัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ เช่ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการได้ ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เป็ น ต้ น
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริหาร
เนื่องจากธุรกิจของบริษทั ต้องใช้ความรูค้ วามชานาญ รวมถึงประสบการณ์ของกลุ่มผูบ้ ริหาร ในการ
วางกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาด การสังซื
่ ้อสินค้าที่ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของตลาด และการ
พิจารณาทาเลที่ตงั ้ สาขาที่มศี กั ยภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้จาหน่ ายสินค้ารายใหญ่ และห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้าทีเ่ ป็ นเจ้าของพืน้ ที่ ซึง่ หากบริษทั สูญเสียผูบ้ ริหารของบริษทั บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผูท้ ่ี
เหมาะสม และมีคุณสมบัตเิ ทียบเคียงได้ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษทั
อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้สนับสนุ นให้บุคลากรของบริษัทเข้ามามี
ส่วนร่วมและบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนธุรกิจของบริษทั และผลักดันให้เกิดการทางานเป็ นทีมเพื่อสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้เพิม่
มากขึน้ รวมทัง้ มีการฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการทางานเพิม่ เติมอยู่เสมอ เพื่อสร้างบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ และความสามารถเพื่อ สืบทอดงานต่ อจากผู้บริหาร นอกจากนี้ กลุ่มผู้บริหารหลักของบริษัทส่วนใหญ่
เป็ นผู้ทร่ี ่วมงานกับบริษัทมาเป็ นระยะเวลานานโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี ดังนัน้ บริษทั จึงเชื่อมันว่
่ าจะสามารถรักษา
ผูบ้ ริหารหลักให้อยู่กบั บริษทั ต่อไปได้ และจะสามารถลดการพึง่ พิงผูบ้ ริหารได้ในอนาคต
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3.

ความเสี่ยงทางการเงิ น
3.1
ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิ กหรือถูกระงับใช้วงเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีภาระหนี้รวม 3,860 ล้านบาท โดยภาระหนี้ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 49 ของภาระหนี้รวมเป็ นภาระหนี้จากวงเงินกู้ยมื ระยะสัน้ เพื่อนามาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่ วงเงินกู้
เบิกเกินบัญชี วงเงินตั ๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน L/C, T/R และวงเงินหนังสือค้าประกัน โดยบริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขบางประการของ (1) วงเงินกูย้ มื จานวน 854 ล้านบาท ทีร่ ะบุให้บริษัทต้องรักษาสัดส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (“D/E Ratio”) ไว้ไม่เกิน 3.5 : 1 เท่า ตลอดระยะเวลาของสัญญา และในกรณีทบ่ี ริษทั สามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว บริษัทจะต้องรักษา D/E Ratio ไว้ไม่เกิน 2.5 : 1 เท่า และ (2) วงเงินกู้ยมื จานวน
165 ล้านบาท ทีก่ าหนดให้บริษทั รักษา D/E Ratio ไว้ไม่เกิน 3 : 1 เท่า ตลอดระยะเวลาของสัญญา แต่เนื่องจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มี D/E Ratio เท่ากับ 7.4 : 1 เท่า บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการถูกระงับการใช้
ทัง้ 2 วงเงินข้างต้น โดยทีว่ งเงินดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 41 ของวงเงินกูย้ มื ทัง้ หมดทีบ่ ริษัทได้รบั จากสถาบัน
การเงินทุกราย การถูกระงับวงเงินดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ได้
บริษทั ตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว จึงได้ย่นื หนังสือต่อสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการติดตามการดาเนินการผ่อนผันของสถาบันการเงินแล้ว โดยคาด
ว่าบริษัทจะได้รบั หนังสือผ่อนผันเรื่องการรักษา D/E Ratio ภายในเดือนมีนาคม 2558 ทัง้ นี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่
สามารถรักษา D/E Ratio ได้ตามทีร่ ะบุในสัญญาข้างต้น บริษทั เชื่อมันว่
่ าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาให้ใช้วงเงิน
สินเชื่อของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากตลอดระยะเวลาการได้รบั การสนับสนุ นวงเงิน กู้ยมื กับสถาบันการเงินดังกล่าว
บริษทั มีประวัตกิ ารชาระเงินทีด่ ี และในการขออนุ มตั วิ งเงินดังกล่าวบริษทั ได้นาบัญชีเงินฝากประจาของบริษทั พร้อมทัง้
ทรัพย์สนิ ของกรรมการบริษทั หลายรายการเข้าเป็ นหลักประกันสาหรับ ทัง้ 2 วงเงินดังกล่าวด้วย (รายละเอียดตามส่วน
ที่ 2.5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระหนี้สาหรับวงเงินดังกล่าว
823.35 และ 158.49 ล้านบาท ตามลาดับ
3.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดหาสินค้าบางประเภทและบางรุ่นโดยการนาเข้าจาก
ต่างประเทศและชาระเงินเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ในขณะทีร่ ายได้ของบริษัทมาจากการจาหน่ ายสินค้าภายในประเทศ
เป็ นเงินบาท โดยตัง้ แต่ปี 2555 - 2557 บริษทั มีการซือ้ สินค้าในสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10
ของต้น ทุน ขายรวม อย่ างไรก็ดี เนื่อ งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงินตราต่ า งประเทศขึ้น อยู่กบั สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลกซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้ และหากอัตรา
แลกเปลีย่ นมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางลบหรือมีความผันผวนก็อาจส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
อย่างมีนยั สาคัญได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้มมี าตรการการป้องกันความเสีย่ งจาก
ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย น จึง ได้เ ข้า ท าสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า (Forward) บางส่ว น
เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ บริษทั เชื่อมันว่
่ าจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความเสีย่ งอันเนื่องจาก
ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นได้ โดยในปี 2555-2557 บริษั ท มีผ ลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ย นเท่ า กับ
1.8 ล้านบาท 2.8 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

4.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
4.1
ความเสี่ยงจากการที่บริษทั อยู่ระหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มีค วามประสงค์จ ะเสนอขายหุ้น สามัญ ต่ อ ประชาชนในครัง้ นี้ ก่ อ นที่จ ะทราบผลการพิจ ารณา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ โดยบริษัท อยู่ ร ะหว่ า งการยื่น ค าขออนุ ญ าตเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
โดยใช้เกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ ได้ย่นื คาขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
ทัง้ นี้ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว
เห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนและเพียงพอที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เว้นแต่ คุณสมบัติเรื่อ ง
การกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยซึง่ ขึน้ อยู่กบั ผลของการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน บริษัทจึงยังคงมี
ความไม่แน่ นอนจากการทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หุ้นของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้
ผู้ล งทุ น จึง อาจมีค วามเสี่ย งเกี่ย วกับ สภาพคล่ อ งในการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ในตลาดรอง และอาจไม่ ไ ด้ร ับ
ผลตอบแทนจากการจาหน่ ายหลักทรัพย์ได้ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษทั ไม่สามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
4.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษทั
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครัง้ นี้ ราคาหุน้ สามัญของบริษทั อาจมีแนวโน้มผันผวน
เนื่องจากปจั จัยหลายประการซึ่งบางปจั จัยเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อยทีแ่ ตกต่างจากความคาดหวังของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง
ของผลประกอบการและราคาหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษทั รวมถึงปจั จัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั อาทิ การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมาย การเปลีย่ นแปลงด้านอุตสาหกรรม เป็ นต้น
จากปจั จัยทีย่ กตัวอย่างไว้ขา้ งต้น รวมถึงปจั จัยอื่นๆ ทีย่ งั ไม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น อาจส่งผลกระทบทาให้
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั เกิดความผันผวน ซึง่ ส่งผลให้นักลงทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริษทั ได้ใน
ราคาทีค่ าดการณ์ไว้ หรืออาจมีการซือ้ ขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้อย่างมาก
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