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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจด้ ำนโทรคมนำคมมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีตลอดเวลำ ดังเช่นเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจำกระบบ
2G ที่ เน้ น กำรสนทนำด้ ว ยเสีย งมำเป็ น ระบบ 3G และ 4G ที่ เพิ่ ม เติ ม กำรรั บ ส่ง ข้ อ มูลด้ ว ย ส่ งผลให้ ผ้ ูให้ บ ริ ก ำรด้ ำ น
โทรคมนำคมต้ องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สำมำรถรองรับเทคโนโลยีกำรสือ่ สำรที่เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ กลุม่
บริ ษัทซึ่งเป็ นผู้จำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน, ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคม จึงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรจัดหำสินค้ ำและบริ กำรที่จำหน่ำยหรื อมีสินค้ ำที่ล้ำสมัย รวมถึงกำรไม่สำมำรถพัฒนำ
บุคลำกรให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นไป ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทได้
ในกำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีกำรจัดหำสิน ค้ ำจำกพันธมิตรทำงกำรค้ ำทัง้
ในและต่ำงประเทศ ซึง่ หำกเทคโนโลยีมีกำรปรับเปลีย่ นไป กลุม่ บริ ษัทก็สำมำรถเลือกซื ้อสินค้ ำหรื อพิจำรณำเลือกโรงงำนที่
มีสำยกำรผลิตที่สำมำรถรองรับกำรปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีดงั กล่ำวได้ สำหรับสินค้ ำประเภทสำยอำกำศที่กลุม่ บริ ษัทมีกำร
ผลิตเองนัน้ นับเป็ นอุปกรณ์ประเภท Passive ซึ่งขันตอนกำรผลิ
้
ตที่สำคัญจะอยู่ที่กำรออกแบบชิ ้นส่วนที่ทำหน้ ำที่ในกำร
กระจำยสัญญำณ จึงสำมำรถปรับเปลีย่ นกำรผลิตได้ ง่ำยโดยที่ไม่ต้องลงทุนเปลีย่ นแปลงสำยกำรผลิตใหม่ ใน ส่ ว น ข อ ง
กำรให้ บริ กำรนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีกำรพัฒนำและฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ พนักงำนของกลุม่ บริ ษัทมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอที่จะให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ นอกจำกนี ้ กำรที่กลุ่มบริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่เป็ นผู้ผลิต
สินค้ ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศรวมถึงกำรมีควำมสัมพันธ์ ที่ดีอย่ำงยำวนำนกับลูกค้ ำ นัน้ ย่อมเป็ นอีกหนึ่งช่องทำงที่ทำให้
พนักงำนของกลุม่ บริ ษัทสำมำรถได้ รับ ข้ อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในเรื่ องกำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่ำงๆ และพร้ อม
ร่วมมือกันกับพันธมิตรทำงกำรค้ ำเพื่อให้ สำมำรถให้ บริ กำรลูกค้ ำได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพร่วมกันได้
สำหรับธุรกิจกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมรวมถึงกำรให้ เช่ำของกลุม่ บริ ษัทนัน้ เป็ นโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนประเภท Passive ที่มงุ่ เน้ นกำรให้ บริ กำรในระดับของ Core Network โดยมีองค์ประกอบหลักได้ แก่ สำยเคเบิลใย
แก้ วนำแสง, เสำโทรคมนำคมและอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ำยของลูกค้ ำเข้ ำกับโครงข่ำยของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ องค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ดังกล่ำวล้ วนแต่เป็ นส่วนประกอบที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มำกนัก ต่ำงจำกองค์ ประกอบในส่วนของ
Access Network หรื อ Last Mile ที่เป็ นกำรเชื่อมต่อขันสุ
้ ดท้ ำยจำกผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Operator) ไปยังผู้บริ โภคที่
มักมีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ วและส่วนใหญ่จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของลูกค้ ำที่ต้องเป็ นผู้ลงทุน
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในส่วนดังกล่ำว ดังนัน้ กำรให้ บริ กำรในส่วนของโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมให้ เช่ำของกลุ่ม
บริ ษัท จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีคอ่ นข้ ำงต่ำ
3.2 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับสิทธิแห่ งทาง (Right of Way)
ในกำรประกอบธุรกิจกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจให้ บริ กำรซึ่งต้ องมีกำร
วำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงบนทรัพย์สินหรื อที่ดินของบุคคลอื่นนัน้ จะต้ องมีกำรขอใช้ “สิทธิแห่งทำง (Right of Way)”
จำกเจ้ ำของที่ดินหรื อเจ้ ำของทรัพย์สนิ ที่ทำกำรติดตังเสำโทรคมนำคมและอุ
้
ปกรณ์ หรื อบริ เวณที่สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
พำดผ่ำน ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงหำกไม่ได้ รับควำมเห็นชอบในกำรขอสิทธิแห่งทำง และมีควำมเสี่ยงจำกกำร
ไม่ได้ รับกำรต่อสัญญำจำกเจ้ ำของกรรมสิทธิ์ทดี่ ินหรื อทรัพย์สนิ ที่ทำกำรติดตังเสำโทรคมนำคมและอุ
้
ปกรณ์ หรื อ บริ เวณที่
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงของกลุม่ บริ ษัทพำดผ่ำน ซึ่ง อำจจะส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทไม่สำมำรถวำงโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
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ทำงโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำและ/หรื อให้ บริ กำรได้ ตำมแผนงำนและต้ องสูญเสียรำยได้ รวมถึงกำรต้ องเสียค่ำปรับในกรณีที่
ไม่สำมำรถให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ อย่ำงต่อเนื่องตำมสัญญำได้
อย่ำงไรก็ดี ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“คณะกรรมกำร กสทช.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิในกำรปั กหรื อตังเสำ
้ หรื อเดินสำย วำงท่อ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ ประกอบใดในกำรให้ บริ กำร
โทรคมนำคมนัน้ ได้ ระบุวำ่ ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 2 หรื อแบบที่ 3 มีสทิ ธิที่จะลำกสำยหรื อตังเสำในพื
้
้นที่ของ
1) ผู้ให้ บริ กำรรำยอื่น 2) หน่วยงำนของรัฐหรื อผู้ให้ บริ กำรสำธำรณูปโภครวมถึงพื ้นที่อทุ ยำนต่ำงๆด้ วย หรื อ 3) บุคคลอื่น
ซึ่งกำรใช้ สิทธิแห่งทำงตำมประกำศดังกล่ำวนี ้ มีลกั ษณะเป็ นกำรใช้ อำนำจทำงปกครองของคณะกรรมกำร กสทช. ที่จะ
บังคับให้ เจ้ ำของพื ้นที่อนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำรโทรคมนำคม สำมำรถดำเนินกำรปั กเสำ-พำดสำยในพื ้นที่นนั ้ ๆ ได้ อย่ำงไร
ก็ดี ในกำรประกอบธุรกิจตำมปกตินนั ้ กลุ่มบริ ษัทมีนโยบำยที่จะเจรจำขอเช่ำพื ้นที่จำกเจ้ ำของกรรมสิทธิ์โดยมิได้ ขอให้
คณะกรรมกำร กสทช. ใช้ อำนำจตำมประกำศดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ประกอบกับตำมแผนกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริ ษัทนัน้
มุ่งที่จะสร้ ำงโครงข่ำยในพืน้ ที่เฉพำะที่มีควำมสำคัญ ทำงเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรบริ หำรทรัพย์ สินที่
ชัดเจน ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีคสู่ ญ
ั ญำที่ต้องเจรจำขอใช้ พื ้นที่จำนวนน้ อยรำย ซึง่ เป็ นกำรลดควำมเสีย่ งจำกกำรไม่สำมำรถ
เจรจำขอใช้ พื ้นที่จำกเจ้ ำของกรรมสิทธิ์และไม่จำเป็ นต้ องขอให้ คณะกรรมกำร กสทช. ต้ องบังคับใช้ อำนำจตำมประกำศทีม่ ี
อยู่ นอกจำกนี ้ ในกำรเจรจำเพื่อขอใช้ พื ้นที่จำกเจ้ ำของกรรมสิทธิที่ดินหรื อทรัพย์สินนัน้ ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ
จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่มงุ่ เน้ นกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนร่วมกันกับคูค่ ้ ำ ประกอบกับควำมรู้ควำมเข้ ำใจใน
ธุรกิจโทรคมนำคมเป็ นอย่ำงดี จะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทสำมำรถเสนอแผนกำรประกอบธุรกิจร่ วมกันให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรซึ่ง
เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิที่ดินหรื อทรัพย์สิน ได้ พิจำรณำและเห็นประโยชน์ร่วมกันได้ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงได้ รับกำรสนับสนุน
จำกผู้ประกอบกำรที่เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ ในที่ดินและทรัพย์สินที่กลุ่มบริ ษัทมีกำรขอใช้ พืน้ ที่เพื่ อประกอบธุรกิจให้ เช่ำ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมมำโดยตลอด
3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับการต่ ออายุสัญญา
ในกำรท ำสัญ ญำขอใช้ พื น้ ที่ เพื่ อ วำงโครงข่ ำ ยเคเบิ ล ใยแก้ วน ำแสงเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนทำง
โทรคมนำคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทอำจไม่สำมำรถเจรจำเพื่อกำหนดระยะเวลำในกำรขอใช้ พื ้นที่จำกเจ้ ำของกรรมสิทธิที่ดินหรื อ
ทรัพย์สินให้ มีควำมสอดคล้ องกันกับระยะเวลำที่กลุ่มบริ ษัทเสนอบริ กำรกับลูกค้ ำได้ ทุกครัง้ ไป ซึ่งปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมี
สัญญำขอใช้ พื ้นที่สำหรับธุรกิจโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำจำนวน 1 โครงกำรจำกทังหมด
้
5 โครงกำรใน
ปั จจุบนั ที่มีระยะเวลำของสัญญำขอใช้ พืน้ ที่สนกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่กลุ่มบริ ษัทมีกำรทำสัญ ญำเพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ ซึ่ง
ระยะเวลำในกำรขอใช้ พื ้นที่นนมี
ั ้ ระยะเวลำ 5 ปี โดยสำมำรถต่อสัญญำได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ ทังนี
้ ้ กำรกำหนด
ระยะเวลำในกำรทำสัญญำขอใช้ พื ้นที่ ดงั กล่ำวเป็ นไปตำมระเบียบภำยในองค์กรของเจ้ ำของพื ้นที่ ส่วนระยะเวลำในกำร
ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำนันปั
้ จจุบนั มีระยะเวลำประมำณ 15 ปี ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรไม่ได้ รับกำรต่อสัญญำ
ขอใช้ พื ้นที่ซงึ่ จะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทไม่สำมำรถให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำอย่ำงต่อเนื่องได้ ตำมสัญญำให้ บริ กำรที่ทำกับลูกค้ ำได้
อย่ำงไรก็ดี ตำมสัญญำขอใช้ พื ้นที่ดงั กล่ำวได้ กำหนดไว้ ว่ำ เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำ หำกเจ้ ำของพื ้นที่มี
ควำมประสงค์ที่จะให้ ใช้ พืน้ ที่ต่อ กลุ่มบริ ษัทจะได้ รับสิทธิในกำรใช้ พื ้นที่ดงั กล่ำวก่อนบุคคลอื่น นอกจำกนี ้ กลุ่ม บริ ษัท
เชื่อมัน่ ว่ำจำกกำรควบคุมดูแลให้ กลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงที่มีอยู่ในสัญญำอย่ำงเคร่ งครัด ประกอบกับ
ลักษณะกำรให้ บริ กำรของกลุ่มบริ ษัทที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศโดยรวมนัน้ จะทำให้ เจ้ ำของกรรมสิทธิ ที่ดิน
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หรื อทรัพย์สินที่กลุ่มบริ ษัทมีกำรขอใช้ พื ้นที่นนด
ั ้ ำเนินกำรต่อสัญญำเช่ำพื ้นที่อย่ำงต่อเนื่องให้ แก่กลุ่มบริ ษัท นอกจำกนี ้
กลุม่ บริ ษัทยังสำมำรถขอใช้ สทิ ธิแห่งทำงตำมประกำศของคณะกรรมกำรกสทช. ต่อคูส่ ญ
ั ญำหำกจำเป็ นต้ องให้ มีกำรขอใช้
พื ้นที่ตอ่ จนกว่ำจะสิ ้นอำยุของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมอีกด้ วย
3.4 ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริ ษัทมีทงกำรจั
ั้
ดหำสินค้ ำมำจำกต่ำงประเทศและกำรส่งออกสินค้ ำไปจำหน่ำย โดยในปี 2557 ,ปี 2558
และงวด 3 เดือน ปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำรนำเข้ ำสินค้ ำเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเท่ำกับ 752.47 ล้ ำนบำท , 624.84 ล้ ำน
บำท และ 158.47 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 54.78 ,ร้ อยละ 39.02 และร้ อยละ 37.18 ของมูลค่ำกำร
จัดหำสินค้ ำและบริ กำรในงบกำรเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลำ ตำมลำดับ และมีกำรส่งออกสินค้ ำไปจำหน่ำยยัง
ต่ำงประเทศเท่ำกับ 18.21 ล้ ำนบำท , 213.17 ล้ ำนบำท และ 31.01 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 1.01 ,
ร้ อยละ 8.20 และร้ อยละ 6.26 ของรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรในงบกำรเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลำ
ตำมลำดับ โดยเงินตรำต่ำงประเทศสกุลหลักที่ใช้ ได้ แก่ ดอลลำร์ สหรัฐ กลุ่มบริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั รำแลกเปลีย่ นระหว่ำงสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศมีควำมผันผวนมำก จะส่งผลให้
กลุม่ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อรำยได้ และอัตรำกำไรของกลุม่ บริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบำท โดยอำจเกิดผล
กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำกำรบันทึกบัญชีกบั วันที่ทำกำรแลกเปลี่ยน
เงินเป็ นสกุลบำทมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเท่ำกับ 4.08
ล้ ำนบำท ปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเท่ำกับ (17.30) ล้ ำนบำท และงวด 3 เดือน ปี 2559 กลุ่ม
บริ ษัทมีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเท่ำกับ 4.45 ล้ ำนบำท
ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทได้ มี
กำรติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำงใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้ มของอัตรำแลกเปลีย่ น
สกุลเงิ น ต่ำง ๆ และมี ก ำรลดควำมเสี่ย งจำกควำมผัน ผวนของอัต รำแลกเปลี่ย นด้ วยกำรเปิ ด บัญ ชี เงิ น ฝำกสกุลเงิ น
ต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และกลุ่มบริ ษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงโดยกำรทำ
สัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Forward Contract) ซึง่ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรและเป็ นไปตำมนโยบำย
ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 ณ วันที่ 15 มิถนุ ำยน 2558 โดยกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินซื ้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ(Forward Contract) กับสถำบันกำรเงินเท่ำกับ 100.00 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำรเก็ง
กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นแต่อย่ำงใด
3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2557 และปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคมแก่
ลูกค้ ำรำยใหญ่รำยหนึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 17.13 และร้ อยละ 27.00 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำร
ในงบกำรเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลำตำมลำดับ โดยลูกค้ ำดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของผู้ผลิตสินค้ ำและให้ บริ กำร
ด้ ำนโทรคมนำคมชันน
้ ำระดับโลก ซึ่งมีจุดเด่นในกำรเป็ นผู้ผลิตสินค้ ำกลุม่ อุปกรณ์ แปลงสัญญำณ (RRU) ที่ไม่สำมำรถ
ผลิตได้ ในประเทศไทย โดยผู้ผลิตดังกล่ำวจะมีกำรเสนอขำยสินค้ ำร่ วมกับกำรให้ บริ กำรในลักษณะ Turnkey ให้ แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ที่ต้องกำรเพิ่มจำนวนสถำนีฐำน และนำงำนที่ได้ รับมำกระจำยออกให้ แก่
กลุ่ม ผู้ให้ บริ ก ำรสร้ ำงสถำนี ฐ ำนและติ ด ตัง้ อุป กรณ์ ในประเทศไทย (Contractor) ที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ค้ ำของ
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Operator) ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ ำรำยใหญ่ดงั กล่ำว
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งวด 3 เดือน ปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ แก่ลกู ค้ ำรำยใหญ่รำยหนึ่ง
คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้ อยละ 28.96 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรในงบกำรเงินรวมเสมือน โดยลูกค้ ำดังกล่ำว
เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมรำยใหญ่รำยหนึง่ (Operator)
อย่ำงไรก็ดี ลูกค้ ำรำยใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทนัน้ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมแผนกำรลงทุนของกลุม่ ผู้ให้ บริ กำร
โทรคมนำคมในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรได้ รับงำนจำกลูกค้ ำของกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ จำกกำรที่กลุม่ บริ ษัท
มีนโยบำยในกำรรักษำคุณ ภำพมำตรฐำนของสินค้ ำและกำรให้ บริ กำร และมีกำรรักษำควำมสัมพันธ์ กับลูกค้ ำอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำจะยังคงสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อให้ ได้ รับงำนจำกลูกค้ ำของ
กลุม่ บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องต่อไป นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทยังมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ ำ อันเกิดจำก
กำรจำหน่ำยสินค้ ำหรื อให้ บริ กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ที่ต้องขึ ้นกับแผนกำรลงทุนของกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมดังที่กล่ำว
มำ โดยกลุม่ บริ ษัทได้ ขยำยกำรประกอบธุรกิจสูก่ ำรประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคม ซึ่งจะช่วยให้
กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ ที่สม่ำเสมอในระยะยำวและยังช่วยเพิ่มโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ ำใหม่ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทอีกด้ วย
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจาหน่ ายสินค้ ารายใหญ่ (Supplier)
ในปี 2557 ,ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีกำรจัดหำสินค้ ำจำกผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยสำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสดงรำยใหญ่ในต่ำงประเทศรำยหนึง่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.99 , ร้ อยละ 23.83 และร้ อยละ 27.58 ของ
มูลค่ำซื ้อสินค้ ำและบริ กำรในแต่ละช่วงเวลำตำมลำดับ โดยมูลค่ำซื ้อของผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
ดังกล่ำว คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.76 ,ร้ อยละ 86.50 และร้ อยละ 88.18 ของมูลค่ำซื ้อกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยสำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสงในปี 2557 ,ปี 2558 และงวด 3 เดือน ปี 2559 ตำมลำดับ กำรที่สดั ส่วนมูลค่ำซื ้อจำกคู่ค้ำดังกล่ำว
ลดลงเนื่องมำจำกกลุม่ บริ ษัทมีกำรซื ้อสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงจำกผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยรำยอื่นเพิ่มเติมเพื่อรองรับกลุม่
ลูกค้ ำที่มี ควำมต้ องกำรสำยเคเบิลใยแก้ วน ำแสงที่ หลำกหลำยเพิ่ มขึน้ ผู้ผลิตและจำหน่ำยสำยเคเบิ ลใยแก้ วน ำแสง
ดังกล่ำวเป็ นผู้ผลิตชันน
้ ำในระดับโลกซึ่งมีสินค้ ำที่มีคุณภำพมำตรฐำนเป็ นที่ยอมรั บในกลุ่มลูกค้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยของ
บริ ษัททำหน้ ำที่เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำของผู้ผลิตสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงดังกล่ำวมำตังแต่
้ ปี 2547 โดยที่มิได้ กำรทำ
สัญญำแต่งตังกำรเป็
้
นตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เนื่องจำกทำงผู้ผลิตดังกล่ำวไม่มีนโยบำยในกำรทำ
สัญญำระยะยำวกับคู่ค้ำรำยใด ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้ผลิตดังกล่ำว หำกผู้ผลิตดังกล่ำวไม่
จำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่กลุม่ บริ ษัท หรื อไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ ำให้ แก่กลุ่มบริ ษัทได้ ตรงตำมกำหนดเวลำ และกลุม่ บริ ษัทไม่
สำมำรถจัดหำสินค้ ำทดแทนจำกที่อื่น ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ดี จำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำของผู้ผลิตดังกล่ำวมำเป็ นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี และมี
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตดังกล่ำวเสมอมำ โดยมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้ อมูลควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ รวมถึงกำร
ร่ วมพัฒนำสินค้ ำร่ วมกัน ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำจะยังคงได้ รับควำมไว้ วำงใจให้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำของ
ผู้ผลิตดังกล่ำวต่อไป และผู้ผลิตดังกล่ำวก็ไม่มีนโยบำยในกำรจำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่ลูกค้ ำเองโดยตรง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิต
ดังกล่ำวไม่สำมำรถจัดหำหรื อส่งมอบสินค้ ำได้ ตำมที่กำหนดนัน้ กลุ่มบริ ษัทยังคงมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่จะช่วยจัดหำ
สินค้ ำทดแทนมำส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ ำ ซึง่ เป็ นกำรป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทได้
3.7 ความเสี่ยงจากความไม่ สม่าเสมอของรายได้
เนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นงำนโครงกำร เช่น ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม รวมถึงกำรขำยสินค้ ำเพื่อนำไปใช้ งำนดังกล่ำว ซึง่ ส่งผลให้ ยอดขำยสินค้ ำหรื องำนให้ บริ กำร
ส่วนที่ 2.3 หน้ ำที่ 4
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ของกลุม่ บริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั แผนกำรลงทุนของกลุม่ ลูกค้ ำทีเ่ ป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมและควำมสำมำรถในกำรได้ รับ
งำนของกลุม่ บริ ษัท โดยมูลค่ำของงำนทีก่ ลุม่ บริ ษัทได้ รับนันมี
้ ควำมหลำกหลำยตังแต่
้ ระดับ 1 ล้ ำนบำทถึงระดับ 1,000
ล้ ำนบำท ซึง่ มีระยะเวลำกำรส่งมอบตังแต่
้ 1 เดือน – 3 ปี โดยคิดเป็ นมูลค่ำรำยได้ ที่รับรู้เฉลีย่ เท่ำกับประมำณ 2 - 400
ล้ ำนบำทต่อโครงกำรต่อปี ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกควำมไม่สม่ำเสมอของรำยได้ ในกรณีที่กลุม่ ลูกค้ ำไม่มี
แผนกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง หรื อกลุม่ บริ ษัทไม่ได้ รับงำนจำกกลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำว ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงกำรบริ หำรสภำพคล่องของกลุม่ บริ ษัทได้
อย่ำงไรก็ดี ด้ วยคุณภำพของสินค้ ำและบริ กำร, ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร และควำมสำมำรถในกำรนำเสนอ
สินค้ ำและบริ กำรได้ อย่ำงครบวงจร ประกอบกับนโยบำยในกำรรักษำควำมสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้ ำหลักที่เป็ นผู้ประกอบกำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อผู้ให้ บริ กำรอินเตอร์ เน็ตด้ วยกำรไม่ประกอบธุรกิจที่ทบั ซ้ อนกันกับกลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำว เพื่อมุง่ มัน่ สูก่ ำร
เป็ นผู้สนับสนุนกำรเติบโตทำงธุรกิจของลูกค้ ำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ กลุม่ บริ ษัทจะได้ รับ
ควำมไว้ วำงใจให้ ได้ รับงำนจำกลูกค้ ำ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรลดควำมเสี่ยงจำกควำมไม่
สม่ำเสมอของรำยได้ โดยมีกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจสูก่ ำรประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคม โดย
เน้ นกำรลงทุนในโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนทำงโทรคมนำคมประเภท Passive ในพืน้ ที่เฉพำะที่มีค วำมสำคัญ ทำงเศรษฐกิ จ
(Strategic Location) ซึ่งจะช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ ที่สม่ำเสมอในระยะยำวและยังช่วยเพิ่มโอกำสในกำรขยำยฐำน
ลูกค้ ำใหม่ให้ แก่กลุม่ บริ ษัท เช่น กลุม่ ลูกค้ ำภำครัฐและภำคเอกชนที่มีควำมต้ องกำรใช้ โครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
ในกำรรับ-ส่งข้ อมูล
3.8 ความเสี่ยงจากการควบคุมต้ นทุนในการประกอบธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐาน
กำรให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนของกลุม่ บริ ษัทนันมี
้ กำรให้ บริ กำรแบบ Turnkey โดยลูกค้ ำซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์ เคลื่อนที่จะกำหนดจำนวนสถำนีฐำนที่กลุ่มบริ ษัทต้ องสร้ ำงและส่ งมอบในแต่ละครัง้ ภำยในช่วงระยะเวลำที่
กำหนด ในขณะที่กลุม่ บริ ษัทจะต้ องทำกำรคำนวณต้ นทุนต่ำง ๆ ของทังโครงกำรเพื
้
่อกำหนดรำคำและนำเสนอต่อลูกค้ ำ
ตังแต่
้ ในช่วงเวลำที่พิจำรณำรับงำน ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมที่ต้องกำร หำก
ต้ นทุนต่ำงๆ มีกำรเปลีย่ นแปลงไปจำกที่ได้ เคยประมำณกำรและไม่สำมำรถเจรจำขอปรับค่ำบริ กำรกับลูกค้ ำได้
ในกำรลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว กลุม่ บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้ องต้ องมำประชุมร่ วมกันเพื่อประมำณ
กำรรำยได้ และต้ นทุนเพื่อพิจำรณำเสนอรำคำให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยฝ่ ำยออกแบบและพัฒ นำผลิตภัณฑ์จะคำนวณปริ มำณ
วัต ถุดิบและแรงงำน (Bill of Quantities: BOQ)ที่ ต้องใช้ ส่วนฝ่ ำยจัด ซือ้ จะตรวจสอบรำคำวัตถุดิบ และค่ำแรงรวมทัง้
แนวโน้ มกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ เจ้ ำหน้ ำที่กำรตลำดใช้ จดั ทำใบเสนอรำคำให้ แก่ลกู ค้ ำ จำกนัน้ เมื่อ
ได้ รับกำรตอบรับจำกลูกค้ ำแล้ ว ฝ่ ำยจัดซื ้อจะดำเนินกำรตกลงยืนยันรำคำและช่วงเวลำส่งมอบกับผู้ขำยวัตถุดิบตำมงวด
ระยะเวลำที่สอดคล้ องกับแผนกำรส่งมอบงำนให้ แก่ลกู ค้ ำเพื่อลดควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ ซึ่งโดยทัว่ ไประยะเวลำ
ตังแต่
้ ขนตอนกำรส
ั้
ำรวจและออกแบบจนถึงขันตอนกำรก่
้
อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็ จจะใช้ ระยะเวลำประมำณ 2-3 เดือนต่อ 1
สถำนีฐำน อย่ำงไรก็ดี หำกรำคำวัตถุดิบมีควำมผันผวนอย่ำงมำก หรื อลูกค้ ำมีกำรขอปรับรำยละเอียดของงำนซึง่ ส่งผลให้
มีต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งมิได้ เกิดจำกควำมผิดพลำดของกลุม่ บริ ษัท ทำงกลุม่ บริ ษัทจะดำเนินกำรเจรจำกับลู กค้ ำเพื่อขอปรับ
ค่ำบริ กำรเพิ่มให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เปลีย่ นแปลงไป ที่ผำ่ นมำกลุม่ บริ ษัทสำมำรถขอเจรจำขอปรับค่ำบริ กำรกับลูกค้ ำให้
สอดคล้ องกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นได้ บำงส่วนมำโดยตลอด และกลุม่ บริ ษัทจะเจรจำกับคู่ค้ำในกำรขอยืนยันรำคำวัตถุดิบเพื่อ
ลดผลกระทบจำกกำรที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มในส่วนที่ไม่สำมำรถเจรจำกับลูกค้ ำได้ อีกทำงหนึง่
ส่วนที่ 2.3 หน้ ำที่ 5
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3.9 ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่ องในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจำกกลุม่ ลูกค้ ำหลักในธุกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์ นนได้
ั ้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม
รำยใหญ่ของประเทศ (Operator) ซึ่งมักมีขนตอนกำรตรวจรั
ั้
บงำนและขันตอนกำรจั
้
ดทำเอกสำรหลำยขันตอน
้
ส่งผลให้
กลุม่ บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำที่เสร็ จแต่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บเพิ่มสูงขึ ้นมำกตำมปริ มำณงำนบริ กำรที่เพิ่มขึ ้น และ
มีวงจรเงินสดที่ยำวนำนขึ ้นเป็ นจำก (3.91) วันในปี 2557 เป็ น 48.41 วันในปี 2558 ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำก
กำรบริ หำรสภำพคล่องโดยต้ องจัดหำแหล่งเงินทุนในกำรประกอบธุรกิจเพิ่มเติมในระหว่ำงที่ยงั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงิน
จำกลูกค้ ำได้ และอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุม่ บริ ษัทเนื่องจำกแหล่งที่มำของเงินทุนในกำร
ประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทนันมำจำกกำรกู
้
้ ยืมระยะสันเป็
้ นส่วนใหญ่
ในกำรลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว กลุม่ บริ ษัทได้ พยำยำมเจรจำกับลูกค้ ำเพื่อให้ สำมำรถกำหนดขันตอนกำรตรวจรั
้
บ
งำนและจัดทำเอกสำรให้ สอดคล้ องกับระยะเวลำกำรส่งมอบงำน เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทสำมำรถวำงบิลเรี ยกเก็บเงินค่ำบริ กำร
ได้ ตำมกำหนด ประกอบกับกำรเจรจำกับคู่ค้ำที่เป็ นผู้ขำยสินค้ ำและบริ กำรแก่กลุม่ บริ ษัทเพื่อกำหนดระยะเวลำกำรจ่ำย
ชำระค่ำสินค้ ำและบริ กำรให้ สอดคล้ องกับระยะเวลำที่กลุม่ บริ ษัทจะสำมำรถเรี ยกชำระเงินจำกลูกค้ ำให้ มำกที่สดุ สำหรับ
กำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิ จระหว่ำงที่ยงั ไม่ได้ รับชำระค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำนัน้ กลุม่ บริ ษัทได้ รับกำร
สนับสนุนวงเงินจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง ซึง่ สถำบันกำรเงินดังกล่ำวต่ำงเข้ ำใจในลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุม่
บริ ษั ทเป็ นอย่ำงดี จึงให้ กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอดระยะเวลำที่ ผ่ำนมำ นอกจำ กนี ้ ในส่วนของกำรลด
ผลกระทบจำกควำมควำมสำมำรถในกำรทำกำไรอันเนื่องมำจำกต้ นทุนทำงกำรเงินนัน้ ทำงกลุม่ บริ ษัทได้ มีกำรประมำณ
กำรต้ นทุนทำงกำรเงินเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำค่ำบริ กำรที่นำเสนอให้ แก่ลกู ค้ ำแล้ ว
3.10 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่
เนื่องจำกลูกค้ ำหลักของกลุ่มบริ ษัทได้ แก่กลุ่มผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งปั จจุบนั ในประเทศไทยมีกลุ่มผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) รำยใหญ่ เพียง 3 รำย จึงอำจส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งจำกกำรที่มีอำนำจ
ต่อรองน้ อยกว่ำในกำรประกอบธุรกิ จกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ดังกล่ำวในเรื่ องของกำรกำหนดรำคำ, เงื่ อนไข และ
ระยะเวลำในกำรเรี ยกเก็บเงิน เป็ นต้ น ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงกำรบริ หำร
สภำพคล่องของกลุ่มบริ ษัท หำกไม่สำมำรถเจรจำกับต่อรองเงื่อนไขทำงธุรกิ จได้ ตำมแผนงำนที่กลุ่มบริ ษั ทกำหนดไว้
นอกจำกนี ้ ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษัทต้ องมีกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำก่อนที่จะได้ รับเอกสำรกำรว่ำจ้ ำงอย่ำงเป็ น ลำยลักษณ์
อักษร (Purchasing Order: PO) จึงส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งจำกกำรถูกปฏิเสธกำรว่ำจ้ ำงจำกลูกค้ ำได้
อย่ำงไรก็ดี ด้ วยคุณ ภำพมำตรฐำนของสินค้ ำและบริ กำร และควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิ จ โทรคมนำคม
ประกอบกับกำรกำหนดนโยบำยกำรประกอบธุรกิจที่ชัดเจนของกลุ่มบริ ษัทที่จะไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับลูกค้ ำและ
พร้ อมที่จะร่ วมกันกับลูกค้ ำในกำรพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรที่จะช่วยให้ ลกู ค้ ำของบริ ษัทสำมำรถให้ บริ กำรแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
(End User)ได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพเพิ่มขึ ้นนัน้ ส่งผลให้ ผ้ ูบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทเชื่ อมั่นว่ำ กลุ่มบริ ษัทมีศักยภำพเพียง
พอที่จะสำมำรถเจรจำกับลูกค้ ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจร่ วมกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ร่ วมกันทังสองฝ่
้
ำยได้ ในส่วนของกำรที่กลุ่มบริ ษัทต้ องให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำก่อนที่จะได้ รับเอกสำรกำรว่ำจ้ ำง (PO) จำก
ลูกค้ ำนัน้ เกิดขึ ้นจำกขันตอนภำยในของลู
้
กค้ ำที่ต้องใช้ ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้ อมูลเพื่อจัดทำเอกสำรกำรว่ำจ้ ำง (PO)
อย่ำงเป็ นทำงกำร ส่งผลให้ บำงครัง้ กลุม่ บริ ษัทต้ องดำเนินกำรให้ บริ กำรไปก่อนเพื่อให้ สำมำรถส่งมอบงำนได้ ทนั ต่อควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ ซึง่ ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำนัน้ กลุม่ บริ ษัทไม่เคยถูกปฏิเสธกำรว่ำจ้ ำงจำกลูกค้ ำแต่อย่ำงใด
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3.11 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
กลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมเป็ นธุรกิจที่อำจจะมีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่เข้ ำสู่ตลำดได้ ไม่ยำก หำกมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดหำสินค้ ำจำกผู้ผลิตหรื อตัวแทนจำหน่ำยซึ่งมีทงในประเทศและต่
ั้
ำงประเทศ อย่ำงไรก็ ดี กลุ่ม
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ นอกจำกควำมสำมำรถในกำรเข้ ำถึงแหล่งผลิตหรื อจำหน่ำยสินค้ ำแล้ ว กำรที่จะได้ รับควำมไว้ วำงใจจำก
ลูกค้ ำยังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลำยประกำรอำทิ ควำมสำมำรถในกำรคัดกรองสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ, กำรจัดส่งที่ตรงเวลำ, กำร
มีทีมงำนผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถให้ คำปรึ กษำ รวมถึง สำมำรถให้ บริ กำรติดตังและซ่
้
อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคมควบคู่ไป
กับกำรขำยเพียงอย่ำงเดียว ซึง่ ควำมสำมำรถดังกล่ำวจะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทสำมำรถรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันได้
ในกลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคม เป็ นธุรกิจที่ต้องอำศัยควำมรู้
ควำมชำนำญ, ฐำนะกำรเงิน, และควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ ำจำกผลงำนที่มีมำในอดีต ส่งผลให้ เป็ นธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบกำรรำย
ใหม่จะเข้ ำสูต่ ลำดได้ ไม่ง่ำยนัก
สำหรับ กลุ่ม ธุรกิ จ พัฒ นำโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนทำงโทรคมนำคมเพื่ อ ใช้ เช่ ำนัน้ จะต้ องอำศัย ทัง้ เงิ น ทุน , ควำม
เชี่ ยวชำญในกำรวำงโครงข่ำย, ควำมสำมำรถในกำรเลือกพื น้ ที่ที่มี ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรที่ มี
คุณภำพ โดยโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมของกลุม่ บริ ษัทนันตั
้ งอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่มีควำมสำคัญเฉพำะทำงเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ เกิ ด กำรใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกัน อย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพระหว่ำ งกลุ่ม ลูก ค้ ำที่ เป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคมรวมถึ ง
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับ กลุม่ บริ ษัทแต่มิได้ มีโครงข่ำยในบริ เวณพื ้นที่ที่ กลุม่ บริ ษัทให้ บริ กำร
อยูเ่ พื่อลดภำระกำรลงทุน กำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวจึงนับได้ วำ่ มีควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันในระดับต่ำ
3.12 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ในกำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ โทรคมนำคมต้ องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมเข้ ำใจในธุรกิจและติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อให้ สำมำรถพัฒนำสินค้ ำหรื อจัดหำสินค้ ำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำที่เปลีย่ นแปลงไปได้ นอกจำกนี ้ ในกำรผลิตหรื อนำเข้ ำอุปกรณ์โทรคมนำคมบำงประเภทจะต้ องมีกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำรควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับคลืน่ ควำมถี่ จึงต้ องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจทังในด้
้ ำนขันตอน
้
กำรนำเข้ ำและขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิตำมกฎหมำยด้ วย สำหรับในส่วนของธุรกิจกำรให้ บริ กำรก็เช่นกัน กลุม่ บริ ษัทต้ องอำศัย
ทีมงำนวิศวกรที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้ สำมำรถควบคุมดูแลกำรทำงำนได้ ในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ ก ำร
ออกแบบ, กำรก่อสร้ ำง, กำรติดตัง้ และกำรทดสอบกำรใช้ งำน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ จะสำมำรถส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ภำพตำมที่
ลูกค้ ำต้ องกำรได้ โดยปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีวิศวกรระดับภำคีวิศวกร จำนวน 9 คน ดังนัน้ หำกกลุม่ บริ ษัทสูญเสียบุคลำกร
เหล่ำนี ้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
กลุม่ บริ ษัทเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร จึง ใช้ นโยบำยจูงใจให้ พนักงำนอยู่กบั องค์กรเพื่อ
เติบโตร่ วมกันในระยะยำว โดยมีกำรวำงแผนควำมก้ ำวหน้ ำทำงสำยงำน มีกำรพิจำรณำให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับ
ตำแหน่งและควำมรู้ โดยสำมำรถเทียบเคียงกันได้ กบั อัตรำค่ำตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกัน มีแผนกำรฝึ กอบรมและ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงเหมำะสม และจำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทมีกำรประกอบธุรกิจที่หลำกหลำยใน
ด้ ำนโทรคมนำคม จึงเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนไปปฏิบตั ิหน้ ำที่ยงั ส่วนงำนที่สนใจได้ เพื่อเป็ นกำรเปิ ด
โอกำสในกำรเรี ยนรู้และเป็ นกำรช่วยส่งเสริ มควำมเข้ ำใจอันดีระหว่ำงพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทยัง
ส่งเสริ มกำรสร้ ำงควำมภำคภูมิใจในกำรเป็ นพนักงำนในกลุ่มบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนทำงกิจกรรมต่ำงๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
พนักงำนได้ ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญ ของตนในกำรเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้ อมจะปฏิบัติหน้ ำที่ด้วย
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ควำมรับผิดชอบเพื่อเติบโตร่ วมกันกับกลุ่มบริ ษัท ซึ่งจำกสถิติที่ผ่ำนมำ อำยุเฉลี่ยของพนักงำนส่วนใหญ่ ของบริ ษัทนัน้
เท่ำกับประมำณ 5 - 6 ปี
3.13 ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมซึง่ ต้ องเกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่บงั คับใช้
ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น กำรขอใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม, กำรขอใบอนุญ ำตนำเข้ ำอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับคลืน่ ควำมถี่ หรื อกำรขอสิทธิแห่งทำง (Right of Way) เป็ นต้ น ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งหำกมิได้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงอำจเกิดควำมเสียหำยจำกค่ำปรับต่ำงๆ ได้
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใสและอยู่ภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
เพื่ อให้ มั่น ใจได้ ว่ำ กลุ่ม บริ ษั ทสำมำรถปฏิบัติต ำมกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ องได้ อ ย่ำงถูก ต้ อง กลุ่ม บริ ษั ทได้ มีกำรกำหนด
ผู้รับผิดชอบในกำรศึกษำข้ อมูลและติดตำมกำรบังคับใช้ กฎระเบียบและแนวทำงปฏิบตั ิตำ่ ง ๆ ทังจำกกำรติ
้
ดตำมข่ำวสำร
ติดต่อหน่วยงำนรำชกำร รวมทังกำรรวบรวมข้
้
อมูลจำกผู้ประกอบกำรซึ่ งเป็ นคู่ค้ำของบริ ษัท เพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ สว่ นงำนที่
เกี่ยวข้ องต่ำง ๆ รับทรำบและนำไปปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผำ่ นมำกลุม่ บริ ษัทไม่เคยถูกฟ้องร้ องจำกกำรที่ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องแต่อย่ำงใด
3.14 ความเสี่ยงจากข้ อกาหนดในสัญญา
กลุ่มบริ ษัทมีกำรทำสัญญำกับคู่สญ
ั ญำหลำยฉบับ อำทิ สัญญำรักษำควำมลับทำงกำรค้ ำ, สัญญำให้ บริ กำร
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม และสัญญำร่ วมลงทุน เป็ นต้ น ซึ่งเนื ้อหำในสัญญำบำงฉบับ ที่กลุ่มบริ ษัททำกับผู้ให้
บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมรำยใหญ่ รำยหนึ่งที่มิได้ เป็ นบุคลลที่เ กี่ยวข้ องกันกับกลุ่มบริ ษัทนันมี
้ ข้อกำหนดที่จะทำให้ กลุ่ม
บริ ษัทต้ องเสียประโยชน์ หรื อขำดควำมเป็ นอิสระในกำรประกอบธุรกิจ ได้ แก่ ข้ อจำกัดในกำรห้ ำมประกอบธุรกิจแข่งขันกับ
คู่สญ
ั ญำก่ อนได้ รับอนุญ ำต หรื อข้ อกำหนดที่ห้ ำมไม่ให้ มี กำรให้ บริ ก ำรแก่ลูกค้ ำรำยอื่นก่อนได้ รับควำม ยิ นยอมจำก
คูส่ ญ
ั ญำและหำกมีรำยได้ ที่เกิดขึ ้นจำกลูกค้ ำรำยอื่นจะต้ องนำรำยได้ ดงั กล่ำวก่อนหักค่ำใช้ จ่ำยมำแบ่งให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำด้ วย
ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรมีข้อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจและมีควำมเสีย่ งจำกกำรสูญเสียรำยได้ และกำไร
ทีจ่ ะได้ รับเนื่องจำกข้ อกำหนดที่ระบุในสัญญำ
อย่ำงไรก็ดี ผู้บริ หำรเชื่อมัน่ ว่ำ กลุม่ บริ ษัทนันจะไม่
้
มีผลกระทบจำกกำรถูกจำกัดของเขตกำรประกอบธุรกิจอัน
เนื่องมำจำกข้ อกำหนดในสัญญำดังกล่ำว เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจที่ชดั เจนอยูแ่ ล้ ว
ว่ำจะไม่เข้ ำร่ วมในกำรประมูลใบอนุญ ำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ เพื่อมิให้ เป็ นกำรประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับลูกค้ ำของกลุ่ม
บริ ษัท และจะไม่ลงทุนในธุรกิจโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมที่มีลกั ษณะเทียบเท่ำและเป็ นกำรแข่งขัน กันโดยตรงกับ
โครงกำรที่กิจกำรร่ วมค้ ำหรื อบริ ษัทร่ วมเป็ นผู้ลงทุน เช่น โครงกำรที่อยู่ในเขตพื น้ ที่เดียวกันและมีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย
เดียวกัน ทังนี
้ ้ เพื่อควำมเป็ นธรรมในกำรร่วมกันประกอบธุรกิจกับคูค่ ้ ำ ในส่วนของข้ อกำหนดที่ห้ำมมิให้ มีกำรให้ บริ กำรแก่
ลูกค้ ำรำยอื่นก่อนได้ รับควำมยินยอมจำกคู่สญ
ั ญำและข้ อกำหนดในกำรต้ องแบ่งรำยได้ ให้ แก่ ค่สู ญ
ั ญำนัน้ เป็ นข้ อตกลง
ระหว่ำงกลุม่ บริ ษัทที่ทำกับผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมรำยใหญ่รำยหนึง่ ซึง่ มีกำรเช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม
จำกกลุม่ บริ ษัท อย่ำงไรก็ดี หำกกลุม่ บริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ คูส่ ญ
ั ญำมีกำรบังคับใช้ เงื่อนไขในสัญญำที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กลุม่ บริ ษัท ทำงกลุม่ บริ ษัทก็สำมำรถใช้ สิทธิในกำรขอยกเลิกสัญญำได้ เช่นกัน แต่ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบกำรและควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับคูส่ ญ
ั ญำได้
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ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่ำนมำ กลุม่ บริ ษัทยังมิเคยได้ รับควำมเสียหำยจำกข้ อกำหนดในสัญญำดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และทำง
ผู้บริ หำรของบริ ษัทก็เชื่อมัน่ ว่ำ จำกกำรที่กลุม่ บริ ษัทและคูส่ ญ
ั ญำต่ำงสำมำรถสนับสนุนธุรกิจของอีกฝ่ ำยได้ เป็ นอย่ำงดีมำ
โดยตลอดนัน้ จะทำให้ กลุม่ บริ ษัทไม่จำเป็ นต้ องขอยกเลิกสัญญำอันจะก่อให้ เกิดผลเสียหำยต่อกำรประกอบธุรกิจของทัง้
สองฝ่ ำย
3.15 ความเสี่ยงจากการทาสัญญาระหว่ างผู้ถอื หุ้นในกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
เนื่องจำกกลุม่ บริ ษัทมีกำรทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ 1 แห่ง และบริ ษัทร่วม 1 แห่ง ซึง่
ในสัญ ญำมีกำรกำหนดข้ อตกลงเกี่ ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิ จของกิ จกำรร่ วมค้ ำและบริ ษัทร่ วม, ข้ อตกลงของ
คูส่ ญ
ั ญำในกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรร่วมค้ ำและบริ ษัทร่วม, เงื่อนไขในกำรยกเลิกสัญญำ และเงื่อนสิ ้นสุดสัญญำ ดังนัน้
กลุม่ บริ ษัทจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้ องจำกกำรที่ไม่ปฎิบตั ิตำมข้ อตกลงในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น และอำจได้ รับ
ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรร่วมค้ ำและบริ ษัทร่วมหำกสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง
กลุม่ บริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกคูส่ ญ
ั ญำฟ้องร้ อง
จำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึง่ ทำงผู้บริ หำรประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้ องหรื อยกเลิกสัญญำนันอยู
้ ใ่ นระดับ
ที่ไม่มีนยั สำคัญ เนื่องจำกสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นดังกล่ำวล้ วนเกิดขึ ้นจำกเจตนำรมย์ของคูส่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยที่เล็งเห็นถึง
ศักยภำพของคู่สญ
ั ญำในกำรที่จะช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของแต่ละฝ่ ำยให้ สำมำรถเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนร่ วมกัน
ประกอบกับนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจที่ชดั เจนของกลุม่ บริ ษัทซึง่ มุง่ เน้ นกำรเป็ นผู้จดั หำสินค้ ำและบริ กำรเพื่อสนับสนุน
กำรประกอบธุรกิจของผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมเสมอมำ จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ กำรทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวจะเป็ นปั จจัยส่งเสริ มให้ กลุม่ บริ ษัทสำมำรถเติบโตอย่ำงต่อเนื่องต่อไปได้ พร้ อมกับกำรเติบโตของคูส่ ญ
ั ญำ
3.16 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ในปี 2557 และ ปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน เป็ นจำนวนเท่ำกับ 43.75 ล้ ำนบำท และ 35.73 ล้ ำน
บำท ตำมลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว ดังนันในกรณี
้
ที่อตั รำดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น ย่อมส่งผลให้
บริ ษัทมีภำระที่จะต้ องจ่ำยดอกเบี ้ยเป็ นจำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน
อย่ำงไรก็ดี เมื่อบริ ษัทสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว เงินที่ได้ จำกกำรระดม
ทุนส่วนหนึง่ จะนำมำชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำว ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยได้
3.17 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือกลุม่ ผู้บริ หำร
รวมถึง บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท (ดูรำยละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) และกลุม่ ผู้บริ หำรยังเป็ นกรรมกำรผู้อำนวยกำร
และกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริ ษัทด้ วย จึงทำให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่ำว เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดก ำรและ
ควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่น
ที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมำยหรื อข้ อบังคับบริ ษัทซึ่งต้ องได้ รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของ
จำนวนหุ้นที่เข้ ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นที่เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอำจจะไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลกำรบริ หำรของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ได้
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อย่ำงไรก็ตำม ด้ วยโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร รวม 5
ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยแต่ละคณะมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน ทำให้
ระบบกำรทำงำนของบริ ษัทมีควำมเป็ นมำตรฐำนตรวจสอบได้ ง่ำย อีกทัง้ โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัทประกอบด้ วย
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
7 ท่ำน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ
3 ท่ำนซึง่ แต่ละท่ำนเป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทำให้ สำมำรถสอบทำนกำรทำงำนของบริ ษัทให้ มีควำมโปร่งใสได้ ดียงิ่ ขึ ้น
ตลอดจนสำมำรถถ่วงดุลอำนำจในกำรนำเสนอเรื่ องต่ำงๆที่จะพิจำรณำเข้ ำสูก่ ำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระดับหนึง่ นอกจำกนัน้
แล้ ว กลุ่มบริ ษัท ได้ มีระเบียบปฏิบั ติกรณี ที่มี กำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกับกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมในกิจกำร รวมทังบุ
้ คคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่ำ วจะไม่มีอำนำจอนุมตั ิในกำรทำรำยกำรนันๆ
้ ทำให้
สำมำรถลดทอนควำมเสีย่ งอันอำจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
3.18 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนต่อประชำชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญก่อนที่จะได้
รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรอนุมตั ิให้ นำหุ้นสำมัญ เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทใน
ตลำดรองและอำจไม่ได้ รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ ตำมที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สำมำรถเข้ ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นขอให้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ วเมื่ อวัน ที่ 23 ธัน วำคม 2558 โดยบริ ษั ท ฟิ นเน็ กซ์ แอ๊ ด ไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ นได้ พิ จำรณำ
คุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่ำบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสำมำรถเข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรำยย่อยซึ่งขึ ้นกับผลของกำรเสนอ
ขำยหุ้น ต่อประชำชน บริ ษัท จึงยังมี ค วำมไม่แน่น อนที่ จะได้ รับอนุญ ำตจำกตลำดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทยให้ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำที่ 10

