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1. ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนท่ีเสนอขายมีความเส่ียง ผูลงทนุควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาตัดสินใจลงทนุอยางรอบคอบ รวมถึง
พิจารณาขอ มูลทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงในการลงทุนในหุนสามัญที่เสนอขายกอนตัดสินใจลงทุน 
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไมอาจทราบไดในขณะน้ี หรือ
บริษัทพิจารณาเห็นวาอาจจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการหรือการดําเนนิธุรกิจของบริษัท ดังนั้น
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี ผูลงทนุควรพิจารณาปจจัยความเสีย่งอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบกิจการรานคาสะดวกซื้อ
หากสัญญาใหใชสิทธิถูกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา รวมถึงอาจตองชาํระคาเสียหายใหแก
7-Eleven, Inc. และหากความสัมพนัธของบริษัท และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc.
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจจะไมไดรับความชวยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เทาที่ควร

บริษัทไดดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือภายใตสัญญาใหใชสิทธิท่ีบริษัทเขาทํากับ 7-Eleven, Inc. แหงสหรัฐอเมริกา (ชื่อเดิม
คือ "The Southland Corporation") ตามขอกําหนดของสัญญาดังกลาว บริษัทไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจคาปลีกประเภทรานคา
สะดวกซือ้ในประเทศไทย ภายใตเคร่ืองหมายการคา “7-Eleven” รวมถึงเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวของ เชน “Slurpee” และ “Big
Gulp” ตลอดจนไดรับความชวยเหลือทางดานการฝกอบรมและความชวยเหลือทางดานเทคนิคความรูเก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจราน
คาสะดวกซื้อและความชวยเหลือทางดานเทคนิคอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของจาก 7-Eleven, Inc. นอกจากน้ี ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2546 7-
Eleven, Inc. ไดเขาทําสัญญาใหความยินยอม (“สัญญาใหความยินยอม”) ซ่ึงเปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางบริษัท และ CPG  กับ 7-
Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. ไดตกลงใหความยินยอมตอการเสนอขายหุนตอประชาชน รวมถึงการนําหุนเขาจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยในครั้งนี ้ซึ่งในสัญญาใหความยินยอม บริษัทและ 7-Eleven, Inc. ยังไดมีการตกลงแกไขสาระสําคัญบางประการ
ในสัญญาใหใชสิทธ ิ(โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของสัญญาใหใชสิทธิและสัญญาใหความยนิยอมในขอ 13.1 ของสวนท่ี 13)

สัญญาใหใชสิทธิเปนสัญญาท่ีไมมีกําหนดอายุของสัญญา แตอยางไรก็ตาม คูสัญญาท้ังสองฝายมสิีทธิท่ีจะเลิกสัญญาหาก
เกิดเหตุการณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาใหใชสิทธิ หรือในกรณีที่ถือเปนเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาใหความยินยอม ซึ่งจะมีผลเปน
การยกเลิกสัญญาใหใชสิทธิดวย ในกรณีท่ีสัญญาใหใชสิทธิถูกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา ซึ่งจะกอให
เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ และบริษัทอาจตองชําระคาเสียหายตาง ๆ ใหแก 7-Eleven, Inc. (โปรด
พิจารณารายละเอียดของเหตุเลิกสัญญา ผลของการเลิกสัญญา และคาเสียหายตาง ๆ ในขอ 13.1 ของสวนท่ี 13)

นอกจากน้ี หากความสัมพันธระหวางบริษัท หรือ CPG  กับ 7-Eleven, Inc. เปล่ียนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไมไดรับ
ความชวยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เทาที่ควร อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวา บริษัท และ CPG ยังมีความสัมพันธที่ดีกับ 7-Eleven, Inc.
นอกจากน้ี บริษัทเชื่อวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใตเครื่องหมายการคา “7-Eleven” เปนผลประโยชนทางธุรกิจรวมกัน ซึ่งที่
ผานมาความสัมพันธทางธรุกิจและการใหความชวยเหลือตาง ๆ ก็เปนไปดวยด ี ทําใหโอกาสท่ีความสัมพันธจะเปล่ียนแปลงไปในทาง
ลบมีนอย และในขณะน้ีไมมีเหตุอันควรเชือ่ไดวาจะมีเหตุการณใดท่ีจะสงผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธระหวางบริษัทและ
CPG กับ 7-Eleven, Inc.
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สภาวะการแขงขันของธุรกิจคาปลีกอาจสงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของบริษัท

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีสภาวะการแขงขันคอนขางสูง ในเขตกรุงเทพฯ น้ัน บริษัทตองแขงขันกับผูประกอบการขนาด
ใหญโดยเฉพาะผูประกอบการคาปลีกตางชาติรวมถึงผูประกอบการที่มีเครือขายขนาดเล็กและรานคาอิสระอื่น ๆ  แตอยางไรก็ดี
บริษัทเชื่อวาผูประกอบการซุปเปอรเซ็นเตอร ซุปเปอรมารเก็ตและรานขายของชําท่ัวไปน้ัน ไมใชคูแขงขันโดยตรงของบริษัทเน่ืองจาก
กลุมลูกคาหลักของผูประกอบการเหลาน้ีเปนกลุมเปาหมายท่ีตางจากของบริษัท บริษัทเชื่อวา รานคาสะดวกซื้อรายอื่น ๆ  เปนคูแขง
ขันที่สําคัญของบริษัท ซึ่งในปจจุบันกิจการรานคาสะดวกซื้อเหลานั้นยังมีจํานวนเครือขายของรานนอยกวาของบริษัท

ปจจุบัน รัฐบาลไดเขามามีบทบาทในการปกปองและคุมครองผูประกอบการคาปลีกรายยอย โดยจัดตั้งบริษัท รวมคาปลีก
เขมแข็ง จํากัด (บริษัทเออารที) เพ่ือหาทางชวยเหลือผูประกอบการรายยอยใหมีความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการขนาด
ใหญ โดยการรวมกันจัดซื้อสินคาและการใหคําปรึกษาแนะนําดานการดําเนินธุรกิจและการจัดการ โดยบริษัทเออารที จะคัดเลือก
สมาชิกรายท่ีมีความพรอมมาพัฒนาเปนเครือขายรานคาปลีกภายใตช่ือเออารที ซึ่งหากมาตรการใหความชวยเหลือดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จ สภาวะการแขงขันในธุรกิจคาปลีกอาจมีความรุนแรงมากขึ้น อยางไรก็ตามการดําเนินการใหความชวยเหลือดังกลาวยังไม
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ บริษัทจึงยังไมสามารถระบุถึงผลกระทบจากนโยบายดังกลาวตอบริษัทไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตามบริษัทมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับการแขงขันอยูเสมอ

แมวาทางผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีความสามารถในการปรับเปล่ียนกลยุทธทางธุรกิจและใชเงินทุนและทรัพยากรการบริหาร
เพื่อใหสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันในธุรกิจแขนงนี ้ ก็ไมไดเปนการรับประกันวา การแขงขันในอนาคตขางหนาน้ันจะไม
สงผลในทางลบตอยอดขายและกาํไรของบริษัท

กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา และกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการอาจสงผลทางลบตอการดําเนินธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษัท

ดวยพระราชบัญญัติ การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 มี
ความมุงหมายโดยท่ัวไปท่ีจะใชกับการดําเนินธุรกิจดานพาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ การบริการ โดยตองการสง
เสริมใหมีการประกอบธุรกิจเปนไปอยางเสรี และมิกอใหเกิดการกระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอาจ
จะมีผลกระทบโดยทางตรงและทางออมตอการดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไปและผลประกอบการของบริษัทและผูประกอบการธุรกิจคา
ปลีกรายท่ัว ๆ ไปไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อวา ในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทไดคํานึงถึงความเหมาะสมและเปน
ธรรม ตามสภาพและลักษณะของธุรกิจคาปลีกโดยปกต ิ และจนถึงปจจุบันบริษัทยังไมเคยถูกรองเรียนหรือมีขอพิพาทที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายดังกลาว

หากความสัมพันธของบริษัทกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผูรับอนุญาตดําเนินการสถานีบริการนํา้มันของ ปตท. 
เปล่ียนแปลงในทางลบจะสงผลกระทบตอแผนการขยายกิจการในสถานีบริการน้ํามันของบริษัท

ตั้งแตไตรมาสที ่1 ของป 2545 บริษัทไดรวมมือกบั บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ในโครงการจัดตั้งรานคาสะดวก
ซื้อ 7-Eleven ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. (Gas station store หรือเรียกโดยยอวา G-Store) ท่ีมีอยูในปจจบัุนและในอนาคต ซ่ึงราน
คาดังกลาวมีรูปแบบเดียวกันกับราน 7-Eleven ในทําเลปกติ เพียงแตตั้งอยูในสถานีบริการนํ้ามัน (การเปดราน G-Store ใชเงินลงทุน
ประมาณ 2.5 ลานบาทตอสาขา ซึ่งสูงกวาราน 7-Eleven ในทําเลปกติประมาณ 0.3 ลานบาท ในขณะที่ยอดขายตอสาขาโดยเฉลี่ย
อยูในระดับที่ใกลเคียงกัน)  โดยไดมีการลงนามในสัญญาหลักความรวมมือการดําเนินธุรกิจรานคาสะดวกซื้อในสถานีบริการนํ้ามัน 
ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2546 โดยมีระยะเวลา 10 ป  ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใชการเปดราน 7-Eleven ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. เปน
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ชองทางหนึ่งในการขยายจํานวนสาขาท้ังในสถานีบริการนํ้ามันท่ี ปตท. เปนผูดําเนินการเองและท่ีผูรับอนุญาตของ ปตท. เปนผู
ดําเนินการ โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีราน 7-Eleven ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน 171 ราน (คิดเปนรอยละ 7.6 ของ
ราน 7-Eleven ทั้งหมด)

ดังนั้น ความสัมพันธของบริษัทกับ ปตท. และผูรับอนุญาตของ ปตท. จึงเปนปจจยัสวนหน่ึงท่ีจะทําใหบริษัทบรรลุเปาหมาย
ในการขยายสาขา  หากความสัมพันธดังกลาวเปล่ียนแปลงไปในทางลบบริษัทอาจไมสามารถเปดราน G-Store ไดตามเปาหมายและ
อาจสงผลกระทบตอแผนการขยายกิจการในสถานีบริการนํ้ามันรว มถึงยอดขายและกําไรของบริษัทได  อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวา 
การเปดราน G-Store ยอมกอใหเกิดผลประโยชนรวมกนัระหวางบริษัท กับ ปตท.และผูรับอนุญาตของ ปตท. รวมท้ังการรวมมือทาง
ธุรกิจที่ผานมาก็เปนไปดวยดี ทําใหโอกาสท่ีความสัมพันธจะเปล่ียนแปลงไปในทางลบมีนอย และโอกาสในการเปดรานสาขาในทําเล
ปกติยังมีแนวโนมท่ีดีและสามารถชดเชยผลกระทบทางลบจากการเปล่ียนแปลงขางตนได

หากการดําเนินการของศูนยกระจายสินคาและ/หรือการจัดสงสินคาโดยผูผลิตและตัวแทนจําหนายเกิดความผิดพลาด
หรือขัดของจะสงผลกระทบตอความสามารถในการบริหารสินคาคงคลังและสินคาหนารานและผลประกอบการของ
บริษัท

เพ่ือใหการบริหารสินคาคงคลังและสินคาหนารานท่ีมีประสิทธิภาพ สินคาโดยสวนใหญในราน 7-Eleven จะถูกสงผานมา
จากศูนยกระจายสินคาของบริษัท ดังนั้นการดําเนินการของศูนยกระจายสินคามีความสําคัญตอธุรกิจของ 7-Eleven อยางมีนัย
สําคญั  ความเสียหายท่ีเกิดกบัศูนยกระจายสินคาดังกลาวเน่ืองจากการบริหารจัดการผิดพลาด ภัยธรรมชาต ิ ความลมเหลวของ
ระบบติดตอส่ือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ยอมมีผลเสียตอความสามารถในการจัดสงสินคาไปยังราน 
7-Eleven ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทได

บริษัทเชื่อวาบริษัทไดวางแผนการจัดการศูนยกระจายสินคาอยางเหมาะสม และไดเตรียมแผนการสําหรับปองกันภัยตางๆ 
และแผนสํารองในกรณีที่ศูนย กระจายสินคาไดรับความเสียหาย รวมทั้งบริษัทมีแผนที่จะดําเนินการใหมีศูนยกระจายสินคาหลักแหง
ใหมและศูนยกระจายสินคายอยตามตางจังหวัด นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทําประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัย
ดังกลาวตามความเหมาะสม และในอดีตท่ีผานมาศูนยกระจายสินคาของบริษัทยังไมเคยเกิดความผิดพลาดหรือขัดของอยางมีนัย
สําคญั อยางไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่แผนการตางๆ และความคุมครองจากประกันภัยไมสามารถปองกันและชดเชยความเสียหายได
อยางสมบูรณ  นอกจากน้ีบริษัทยงัตองพ่ึงพาผูผลิตและตัวแทนจําหนายในการจัดสงสินคามายังศูนยกระจายสินคา และตรงไปยัง
รานสาขา ความผิดพลาดของผูผลิตและตัวแทนจาํหนายในการจดัสงสินคาอาจสงผลกระทบในทางลบตอยอดขายของบริษัทได

หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเกิดความผิดพลาดหรือขัดของจะสงผลเสียตอความสามารถในการบริหารราน 
7-Eleven ใหเปนไปตามปกติ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนปจจัยสํา คัญท่ีชวยใหบริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังดานการ
บริหารการหมุนเวียนของสินคา การจัดซื้อ การจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูลเพ่ือพัฒนาความสามารถในการดําเนินการ   
โดยท่ีบริษัทไดลงทุนซ้ือและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เชน ระบบบริหารรานคา  (Store System) และระบบบริหาร
ศูนยกระจายสินคา เปนตน เพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันใหแกบริษัท ดังนั้นความผิดพลาดหรือขัดของของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศยอมสงผลเสียตอความสามารถของบริษัทในการบริหารราน 7-Eleven ใหเปนไปตามปกติซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับผล
ประกอบการของบริษัทได บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไดจัดใหมีระบบปองกันและสํารองขอ
มูลตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทกําลังดําเนินการกอสรางศูนยคอมพิวเตอรแหงที่ 2 เพื่อกระจายความเสี่ยงดัง
กลาว อยางไรก็ตามบริษัทก็ไมสามารถรับประกนัไดวาจะสามารถปองกันความเสียหายไดอยางสมบูรณ
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การมีสัญญาเชาอาคารของราน 7-Eleven สวนใหญเปนสัญญาระยะสั้น อาจทําใหบริษัทตองจายคาเชาเพิ่มขึ้นหาก
ตองการตอสัญญาในภายหลัง

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะเชาอาคารสําหรับเปดราน 7-Eleven แทนการซ้ือสินทรัพยดังกลาวเพ่ือลดขนาดของเงินลงทุน
และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการเปดและปดสาขาของราน 7-Eleven ใหเหมาะสมกับสภาพตลาดในแตละพื้นที่ โดยสัญญาเชา
อาคารของราน 7-Eleven สวนใหญเปนสัญญาที่มีอาย ุ3 ป ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงวาเมื่อสัญญาเชาดังกลาวสิ้นสุด เจาของอาคารอาจ
ขอขึ้นคาเชาจากอัตราที่เคยตกลงกันไว หรืออาจขอยกเลิกสัญญา ซ่ึงจะทําใหบริษัทตองมีภาระคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม
จากการที่บริษัทมีสาขามากกวา 2,000 สาขาในปจจบัุน และไมไดพ่ึงพาสาขาใดสาขาหน่ึงเปนพิเศษ ทําใหบริษทัเช่ือวาผลกระทบ
จากเหตุการณดังกลาวจะไมกระทบกับผลประกอบการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบกิจการซุปเปอรเซ็นเตอร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการคาปลีกอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและการขยายกิจการของ
SLS

ในปจจุบัน การประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศจีนของผูประกอบการตางชาติจะตองไดรับการอนุญาตจากรัฐบาลกลาง
โดย Ministry of Commerce of People Republic of China และขอรับใบอนุญาตจาก The State Administration of Industry and 
Commerce (SAIC) ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินหลังจากไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐบาลกลางขางตน ปจจุบัน Shanghai 
Lotus Supermarket Chain Store Co.,Ltd (“SLS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรในประเทศจีน ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลกลางใหประกอบธุรกิจคาปลีกไดจํานวนท้ังส้ิน 12 สาขา กลาวคือ ในเซี่ยงไฮ 8 สาขา หังโจว 2 สาขา และนานกิง
2 สาขา และไดรับใบอนุญาตจากรัฐบาลทองถ่ินอีก 5 สาขา ซ่ึงอยูระหวางการรออนุมัติจากรัฐบาลกลาง ดังนั้นการขยายสาขาเพิ่ม
เติมจากจํานวนท่ีไดรับอนุญาตดังกลาวก็ขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ิมเติม ซึ่ง
ขณะน้ี SLS กําลังดําเนินการขออนุญาตดังกลาวเพิ่มเติมตามแผนการขยายสาขาในอนาคต

นอกจากน้ี การที่ SLS ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนตางชาติรับจางบริหารหางโลตัส 1 สาขาตามสัญญาการบริหารรานคาระหวาง 
SLS กับ Shanghai Changfa Supercenter Co., Ltd ซ่ึงเปนผูประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาปลีกในหางโลตัส
สาขาดังกลาว อาจถูกพิจารณาโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศจีนไดวา ไมสอดคลองกบักฎหมายท่ีมีอยูในปจจบัุน (ซึ่งออกใช
บังคับภายหลังจากท่ี SLS ไดเร่ิมรับจางบริหารรานคาดังกลาว) โดยท่ีหนวยงานของรัฐบาลจีนไดตระหนักถึงขอเท็จจริงและปญหาดัง
กลาวแลว รวมถึง จนถึงปจจุบัน SLS ยังไมเคยประสบปญหาหรือถูกหนวยงานรัฐบาลตรวจสอบเนื่องมาจากการดําเนินการดังกลาว
แตอยางใด อยางไรก็ตาม SLS ไมสามารถรับรองไดวาจะไมประสบปญหาหรือถูกหนวยงานรัฐบาลตรวจสอบหรือดําเนินการตาม
กฎหมายเนื่องมาจากการดําเนินการดังกลาวขางตน ซ่ึงอาจสงผลตอสถานะของ SLS ในการรับจางบริหารหางโลตัสสาขาดังกลาว 
อันจะสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบกิจการของ SLS

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางธุรกิจตางๆ อาจทําให SLS ไมสามารถดําเนนิธุรกิจไดตามท่ีคาดหมายไว

การขยายกิจการของ SLS โดยสวนใหญจะข้ึนอยูกับความสามารถในการเปดหางโลตัสแหงใหม รวมถึงความสามารถใน
การทํากําไรจากการประกอบกิจการหางโลตัสดังกลาว ปจจัยหลักท่ีมีผลตอการเปดและดําเนินการหางโลตัสไดแก (1) การสรรหา
สถานท่ีต้ังท่ีเหมาะสมตอการเปดหางโลตัส (2) การไดรับอนุญาตใหดําเนินกจิการหางโลตัสจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลสวนทองถ่ิน 
(3) การจาง การฝกอบรมและการจัดหาบุคลากร (4) ความเพียงพอทางดานทรัพยากรทางการบริหารและการเงิน (5) การเปลี่ยน
แปลงระบบการจัดจําหนาย การบริหาร และการจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการขยายกิจการและความตองการของตลาด แมวา
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ท่ีผานมา SLS ไมเคยประสบปญหาเก่ียวกับปจจยัดังกลาวอยางมนัียสําคัญ และการดําเนินธุรกิจของ SLS ก็มีแนวโนมดีขึ้นตาม
ลําดบั และบริษัทเช่ือวา SLS มีระบบการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการเติบโตของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติก็ยังมี
ความเสี่ยงที่ SLS อาจจะไมสามารถดําเนินการไดดังที่คาดการณไวเน่ืองจากปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตนซึง่อาจสงผลกระทบ
ตอยอดขายและกําไรของ SLS ได

การแขงขันในธุรกิจคาปลีกท่ีรุนแรงอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของ SLS

อุตสาหกรรมการคาปลีกในประเทศจีนมีภาวะการแขงขันสูง ปจจบัุนหางโลตัสตองแขงขนักับกลุมผูคาปลีกขนาดใหญราย
อ่ืน ๆ ซ่ึงจําหนายสินคาประเภทเดียวกับสินคาในหางโลตัส  นอกจากนี้ ยังมีปจจัยทางการแขงขันทางการคาอีกหลายประการที่อาจ
สงผลกระทบตอผลประกอบการและสถานะทางการเงนิของ SLS ซึ่งรวมถึง (1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการของคูแขง
ทางการคา (2) กลยุทธดานราคา (3) การขยายกิจการของคูแขงเดิม (4) การเขาสูตลาดของคูแขงรายใหม และ (5) การปรับเปล่ียนใน
รูปแบบรานคาและวธีิการคาปลีก

ภายใตขอตกลงกับองคการการคาโลก หรือ World Trade Organization (“WTO”) ประเทศจีนตองยกเลิกขอจํากัดในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทตางชาติสวนใหญท่ีมีในปจจบัุน ภายใน 5 ปหลังจากการเขาเปนสมาชิก บริษัทเชื่อวา การยกเลิกหรือลดลง
ของขอจํากัดตาง ๆ น้ันจะทําใหสภาวะการแขงขันทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไปจากปจจุบัน โดยจะเปนโอกาสท่ีดีให SLS ขยายธุรกิจได
คลองตัวยิ่งขึ้น แตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหคูแขงรายใหม ๆ เขามาในตลาดประเทศจีนไดงายข้ึนเชนกัน

ในขณะที่บริษัทเชื่อวา SLS ไดดําเนินแนวนโยบายดานสินคาและการตลาดอยางเหมาะสมเพ่ือใหหางโลตัสสามารถแขงขนั
ได แตยังมีความเส่ียงท่ีวา แนวนโยบายดังกลาวอาจไมใชแนวนโยบายท่ีเหมาะสมกับสภาวะการแขงขันในอนาคตจนทําใหเกิดผล
กระทบตอผลประกอบการของ SLS ซึ่ง SLS ก็ตองปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินธุรกิจตอไป

สภาวะความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของ SLS

รัฐบาลจีนไดประกาศใชนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะกอใหเกิด "ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยม" 
หรือ "Socialist Market Economy" ที่มุงเนนการกระจายอํานาจอยางกวางขวางและสงเสริมธุรกรรมทางเศรษฐกิจภาคเอกชน ซึ่ง
นโยบายดังกลาวไดสงผลใหมีเงินลงทุนจากตางประเทศจํานวนมหาศาลไหลเขาสูประเทศจีน กอใหเกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับทองถิ่น อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับรองไดวารัฐบาลจีนจะยังคงดําเนินการตาม
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจตอไป หากเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงสงผลกระทบทางลบตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี
ที่เปนที่ตั้งของหางโลตัสก็จะสงผลกระทบตอยอดขายและกําไรของ SLS ได

ถึงแมวาปจจุบันบริษทัยังไมมีนโยบายนําผลกาํไรจากการลงทุนในประเทศจีนกลับประเทศไทยเน่ืองจากธุรกจิของ SLS  ยัง
อยูในชวงของการขยายตัว (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2546 SLS มียอดกาํไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทท้ังส้ิน 48.4 ลานเรนมินบี) 
ในอนาคตบริษัทอาจจําเปนตองแปลงรายไดของ SLS ซึ่งอยูในรูปของเงินเรนมินบีเปนเงินสกุลอื่น ๆ เพื่อชําระหนี้หรือเพื่อนําเงินกลับ
มาลงทุนในประเทศไทย ในปจจบัุน การทําธุรกรรมแลกเปล่ียนและโอนเงินตราตางประเทศในประเทศจีนมีขอกําหนดและวธีิปฏิบัติท่ี
เขมงวดและบริษัทไมสามารถรับรองไดวานโยบายเกี่ยวกับเงินตราตางประเทศของรัฐบาลจีนจะเปนไปในแนวทางใดในอนาคต  ขอ
กําหนดและวธิปีฏิบตัทิ ีม่คี วามเขม งวดมากขึ้นจึงเปนปจจัยความเส่ียงท่ีมีผลกระทบทางลบตอความสามารถในการดําเนินธุรกรรม
ทางการเงินระหวางประเทศจีนและประเทศไทยได นอกจากน้ี ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินเรนมินบี (ซึ่งปจจุบันคาของเงิน
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เรนมินบีผูกกับเงินดอลลารสหรัฐท่ีอัตรา 8.277 เรนมินบีตอ 1 ดอลลารสหรัฐ) ก็เปนปจจยัความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของ SLS เม่ือแปลงใหอยูในรูปของสกุลเงินบาทได

ความเสี่ยงจากการรวมทุนเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศจีนอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการของ SLS

การประกอบกิจการของบริษทัในประเทศจีนปจจุบันเปนรูปแบบของกิจการรวมคา (Joint Venture) โดยมีผูรวมทุนซึ่งเปน
บริษัททองถิ่นจํานวน 2 บริษัทรวมถือหุนอยูใน SLS ซ่ึงกิจการรวมคาดังกลาวมีความเส่ียงท่ีผูรวมทุนอาจจะ (1) มีวัตถุประสงคทาง
ดานธุรกิจและเศรษฐกิจที่ไมสอดคลองกับบริษัท (2) ดําเนินการใด ๆ ที่ขัดแยงกับนโยบายหรือวัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกับการลง
ทุนตาง ๆ  (3) ไมสามารถดาํเนินการตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญารวมคา หรือสัญญาอ่ืนๆ (รวมถึงการชําระเงินลงทุนตามสัดสวนที่
ไดตกลงกัน โดยปจจุบัน บริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนทางออมใน SLS อยูท่ีประมาณรอยละ 31 เน่ืองจากผูรวมทุนในประเทศจีนยงันํา
เงินมาลงทุนไมครบ ซึ่งบริษัทคาดวาการดําเนินการดังกลาวจะเสร็จสิ้นภายในป 2546 น้ี) หรือ (4) ประสบกับปญหาทางการเงินหรือ
ปญหาอ่ืนๆ แมวาบริษัทสามารถควบคุมการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการและการบริหารงานของ SLS ไดก็ตาม 
บริษัทก็ไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพังในทุกเรื่องโดยไมตองปรึกษาหารือกับผูรวมทุนได ซึ่งขอขัดแยงระหวางบริษัทและผูรวมทุน
ยอมสงผลทางลบตอการประกอบกิจการของ SLS

หากการดําเนินการของศูนยกระจายสินคาในประเทศจีนและ/หรือการจัดสงสินคาโดยผูผลิตและตัวแทนจําหนายเกิด
ความผิดพลาดหรือขัดของจะสงผลกระทบตอความสามารถในการบริหารสินคาคงคลังและสินคาหนารานและยอดขาย
ของหางโลตัส

เพ่ือใหการบริหารสินคาคงคลังและสินคาหนารานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สินคาโดยสวนใหญในหางโลตัส จะถูกสง
ผานมาจากศูนยกระจายสินคาในเซี่ยงไฮ ดังนั้นการดําเนินการของศูนยกระจายสินคาจึงมีความสําคัญตอธุรกิจของ SLS อยางมนัีย
สําคญั  ความเสียหายท่ีเกิดกบัศูนยกระจายสินคาดังกลาวเน่ืองจากการบริหารจัดการผิดพลาด ภัยธรรมชาต ิ ความลมเหลวของ
ระบบติดตอส่ือสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ยอมมีผลเสียตอความสามารถในการบริหารสินคาคงคลัง
และสินคาหนารานและยอดขายของหางโลตัส

SLS เชื่อวา SLS ไดวางแผนการจัดการศูนยกระจายสินคาอยางเหมาะสม และ SLS ไดเตรียมแผนการสําหรับปองกันภัย
ตาง ๆ และแผนสํารองในกรณีท่ีศูนยกระจายสินคาไดรับความเสียหาย  นอกจากน้ี SLS ยังไดจัดทําประกันภัยเพื่อชดเชยความเสีย
หายท่ีจะเกิดขึ้นจากภัยดังกลาวตามความเหมาะสมและในอดีตที่ผานมาศูนยกระจายสินคาของ SLS ยังไมเคยเกิดความผิดพลาด
หรือขัดของอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่แผนการสําหรับปองกันภัยตางๆและความคุมครองจากการประกันภัย จะ
ไมสามารถปองกันและชดเชยความเสียหายไดอยางสมบูรณ  นอกจากน้ี SLS ยังตองพ่ึงพาผูผลิตและตัวแทนจําหนายในการจดัสง
สินคามายังศูนยกระจายสินคา และตรงไปยังรานสาขา ความผิดพลาดของผูผลิตและตัวแทนจาํหนายในการจดัสงสินคาอาจสงผล
กระทบในทางลบตอยอดขายของหางโลตัสได

หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ SLS เกดิความผิดพลาดหรือขดัของจะสงผลเสียตอความสามารถในการบริหารหาง
โลตัส ใหเปนไปตามปกติ

SLS ไดลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ อาทิเชน เทคโนโลยี RAMS (“Richtor Automatic Merchandising 
System”)  POS (Point of Sales) และ SAP เปนตน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดชวยให SLS สามารถบริหารการหมุนเวียนของสิน
คาไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อใหการซื้อ การจัดจําหนายและการจัดวางสินคาเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศจึงมีความสําคัญตอการประกอบกิจการของหางโลตัส ความผิดพลาดหรือบกพรองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยอมสงผล
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เสียตอความสามารถในการบริหารหางโลตัสใหเปนไปตามปกติซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอดขายของ SLS ได SLS ตระหนักถึงความ
สําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไดจัดใหมีระบบปองกันและสํารองขอมูลตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป อยางไรก็
ตาม SLS ก็ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถปองกันความเสียหายไดอยางสมบูรณ

หาก The China Retail Fund, LDC (“CRF”) ใชสิทธิเรียกรอง (Put Option) ตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา YSI Deed of
Shareholders Agreement บริษัท และ/หรือ Lotus Distribution Investment Limited (“LDI”) อาจตองรับซื้อหุนใน Yangtze
Supermarket Investment Co., Ltd. (“YSI”) ที่ถืออยูโดย CRF

เมื่อบริษัทตัดสินใจเขาลงทุนในธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน บริษัทไดเขาทําสัญญาผูถือหุน (Deed of Shareholders 
Agreement) ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2543 กับ LDI, YSI และ CRF ซึ่งกําหนดไววา CRF มีสิทธิท่ีจะขายหุน YSI คืนใหแก LDI และ/
หรือ บริษัท (“Put Option”) เมื่อเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไดสรุปเหตุการณดังกลาวไวในขอ 13.3 ของสวนท่ี 13  ซึ่งรวมถึง
การปฏิบัติผิดขอตกลงเกีย่วกับการหามคาขายแขง ซึ่งผลจากการเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวจะทําให CRF สามารถใช
สิทธิ (Put Option) บังคับใหบริษัท และ/หรือ LDI ตองซื้อหุนจํานวนรอยละ 45 ท่ี CRF ถืออยูใน YSI ไดในราคาเทากับจํานวนเงินท่ี 
CRF ลงทุน (คือ 26,090,000 เหรียญสหรัฐ) บวกดวยดอกเบี้ยทบตนในอัตรารอยละ 10 ตอป คิดคํานวณตั้งแตวันที ่CRF ไดลงทุนซ้ือ
หุนดังกลาวในเดือนมีนาคม 2543

เนื่องจาก LDI ไดทําสัญญาใหใชสิทธิในเครื่องหมายการคาซึ่งตนเปนเจาของ แกบริษัท Wuhan Chia Tai Trading
Company Limited (“Wuhan”) เพื่อใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกเฉพาะในมณฑล Hubei ประเทศจีน Wuhan เปนบริษัทยอยของ
Hong Kong Fortune Limited ("HKF") ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของฮองกง โดยท่ีมีผูถือหุนเปนบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับผูถือหุนรายใหญของเครือเจริญโภคภัณฑ และปรากฏวาในปจจุบัน Wuhan ไดประกอบธุรกิจคาปลีกในมณฑล Hubei ซึ่ง
พิจารณาไดวาบริษัทและ LDI อาจปฏิบัติผิดขอตกลงเกี่ยวกับการหามคาขายแขงตามที่กําหนดไวในสัญญา Deed of Shareholders
Agreement ดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทและ LDI ไดดําเนินการเจรจากับ CRF เพื่อหาทางออกของเรื่องดังกลาวโดยเสนอให
Wuhan ชําระคาตอบแทนใหแก YSI ในการใชสิทธิในเครื่องหมายการคา ตามอัตราที่จะตกลงกัน ซ่ึงขอเสนอดังกลาวไดรับความเห็น
ชอบแลวจากคณะกรรมการของ YSI โดยมีตัวแทนของ CRF รวมพิจารณาเห็นชอบดวย ท้ังน้ี คูสัญญาที่เกี่ยวของยังอยูในระหวาง
การเจรจาในรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆเพ่ือจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรตอไป

สําหรับเหตุการณอื่นซึ่งไดแก การไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ ยอดกาํไรสุทธิไมถึงระดบัท่ีกําหนด
บริษัทเชื่อวามีโอกาสที่เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นได ถึงแมวาผลการดําเนินธุรกิจในประเทศจีนจะดข้ึีนเปนลําดบั อยางไรก็ตาม การ
ตัดสินใจของ CRF วาจะขายหุน YSI คืนใหบริษทั และ/หรือ LDI หรือไมน้ันก็ข้ึนอยูกับปจจยัหลายประการ รวมถึง ความเชื่อมั่นใน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน แนวโนมผลประกอบการของ SLS เปนตน

1.3 ปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ

หากแผนการบริหารเงินทุนและทรัพยากรการบริหารไมเปนตามที่คาดหมาย บริษทัอาจไมสามารถบรรลุแผนการขยาย
กิจการได

ในอดีตท่ีผานมาบริษัทไดเนนการประกอบธุรกิจรานสะดวกซื้อ 7-Eleven เปนหลัก จนกระทั่งในป 2542 บริษัทเริ่มมี
นโยบายที่จะดําเนินธุรกิจคาปลีกที่ครอบคลุมกวางขวางขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งบริษัทมีความมุงหมายที่จะใชทักษะ
ความเชี่ยวชาญดานการคาปลีกที่สะสมมา เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารธุรกิจคาปลีกและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการคาปลีกใหม ๆ 
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ท้ังในสวนท่ีบริษัทไดพัฒนาขึ้นมาเอง หรือท่ีจัดหามาไดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ ท้ังน้ี สวนหน่ึงของนโยบายของบริษัทในขณะน้ี 
บริษัทไดลงทุนในธุรกิจซุปเปอรเซ็นเตอรภายใตเครื่องหมายการคา "Lotus" ในประเทศจีน โดยการลงทุนผานทางบริษัทยอยคือ SLS

การขยายธุรกิจของบริษทัจําเปนตองใชเงินทุนและทรัพยากร แผนขยายธุรกิจอยางรวดเร็วจึงอาจมีผลกระทบทางลบตอการ
หาแหลงเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อวา บริษัทไดทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
ขยายธุรกิจโดยคํานึงถึงศักยภาพของบริษัททั้งดานเงินทุนและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตามท่ีกลาวมาแลวขางตน 
บริษัทยังเชื่อดวยวา ดวยเงินสดท่ีบริษัทมีอยู บวกกับลักษณะธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนธุรกิจที่มีกระแสเงินสดรับหมุนเวียนสมํ่าเสมอ 
และความสามารถในการหาแหลงเงินทุนเพ่ิมจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดโดยไมมีปญหาดานการเงินอยางมีนัยสําคัญแต
อยางใด แตอยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถรับรองไดวาผลกระทบดังกลาวจะไมเกดิข้ึน

อิทธิพลในการควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑอาจสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบการของบริษัทในอนาคต

เครือเจริญโภคภัณฑมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงและทางออมในบริษัทและ ในสัญญาใหความยินยอม CPG ตกลงจะดํารง
สัดสวนการถือหุนขั้นต่ํา ตลอดจนอํานาจในการแตงตั้งและอํานาจควบคุมจํานวนกรรมการขางมากของบริษัท (โปรดพิจารณาราย
ละเอียดเพ่ิมเตมิในสรุปสาระสําคัญของสัญญาใหความยนิยอมในขอ 13.1 ของสวนท่ี 13)  โดยหลังจากการเสนอขายหุนสามัญใน
ครั้งนี้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑจะยังคงมีสัดสวนการถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 46.40 ดังน้ัน เครือเจริญโภคภัณฑจึงสามารถ
แตงต้ังกรรมการบริษัทสวนใหญ และ สามารถมีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษทั รวมถึง การพิจารณา หรือผลักดันเร่ืองตาง ๆ ท่ี
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนของบริษัท ปจจุบันนี้ไมมีขอจํากัดทางสัญญาใด ๆ ระหวางบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภค
ภัณฑท่ีหามบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกจิคาปลีกอ่ืน ๆ  จึงอาจมีความเสี่ยงวาเครือเจริญโภคภัณฑจะ
ไมพิจารณาจัดสรรโอกาสและทรัพยากรไปในทางท่ีเปนประโยชนสูงสุดกับบริษัทและผูถือหุนของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึง
ถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีชวยดแูลผลประโยชนของผูถอืหุนของบริษัท

ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Dilution Effect)

บริษัทไดมีการจัดสรรหุนามัญไวในอนาคตเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนสามัญของบริษัทซ่ึงออก
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 2.22 ของหุนสามัญที่เรียกชําระ
แลว หลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทไดในราคาท่ีเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี  โดยการใชสิทธิครั้งแรกเริ่มตั้งแต วันท่ี 15 มีนาคม 2548 และทุก ๆ 6 เดอืนตลอด
อาย ุ 5 ปของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังน้ันในอนาคตหากมีผูใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท้ังจํานวนจะทําใหเกิดผลกระทบทําใหสัด
สวนการถือหุนของผูถือหุนลดลง (Dilution Effect) ในอัตรารอยละ 2.22


