บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

1.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจำนวน 3,937.6 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ 2.0 เท่ำ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำเงินกู้สถำบันกำรเงินที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5
เท่ำ (อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 คิดเป็ น 1.0 เท่ำ ซึ่งข้อกำหนดของสัญญำ
เงินกู้สถำบันกำรเงินแห่งนี้ กำหนดไว้ไม่เกิน 2.8 เท่ำ) บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืน
เงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจเพิม่ เติม อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระคืนเงินกู้ยมื ด้วยบำงส่วนของ
เงินที่ไ ด้จ ำกกำรเสนอขำยหุ้น ในครัง้ นี้ จ ะท ำให้ห นี้ สิน ที่ม ีภ ำระดอกเบี้ยลดลงเหลือ เพีย ง 1,437.6 ล้ำนบำท ส่ง ผลให้
ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพิม่ สูงขึน้
1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียว
ในปจั จุบนั เครื่องดื่มชำเขียวของบริษทั ฯ มีอตั รำส่วนผสมของน้ ำผลไม้และน้ ำพืชผักต่อปริมำตรสุทธิของเครื่องดื่ม เป็ นไป
ตำมที่กำหนดจึงได้รบั ยกเว้นภำษีสรรพสำมิต ตำมประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรยกเว้นภำษี
เครื่องดื่มน้ ำผลไม้และน้ ำพืชผัก ทัง้ นี้ เนื่องจำกกรมสรรพสำมิต อยู่ระหว่ำงกำรสรุปแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
เครื่อ งดื่ม ชำเขีย วใหม่ ดัง นัน้ หำกมีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรเรีย กเก็บ ภำษีส รรพสำมิต เครื่อ งดื่ม ชำเขีย วที่ เ ป็ น ผลให้
ผูป้ ระกอบกำรชำเขียวไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภำษี ผลประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำรดังกล่ำวทุกรำยซึ่งรวมถึงบริษทั ฯ อำจ
ได้รบั ผลกระทบในเชิงลบโดยบริษทั ฯ จะมีภำระค่ำใช้จำ่ ยภำษีเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผลกำรดำเนินลดลง อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะมี
กำรเปลีย่ นแปลงกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตหรือไม่กต็ ำม บริษทั ฯ จะยังคงมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
1.3 ความเสี่ ย งจากการผิ ดเงื่อ นไขตามสัญญาเงิ น กู้ยื มกรณี คุณ ตัน ภาสกรนที และครอบครัว ไม่ ส ามารถรัก ษา
สัดส่วนการถือหุ้นตามที่กาหนด
เมื่อบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียน สัญญำเงินกูย้ มื กำหนดให้นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้
ให้ไม่น้อยกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื หำกสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ของนำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด และอำจมีผลให้หนี้สนิ ที่ยงั ค้ำงชำระอยู่ กบั สถำบันกำรเงิน
ดังกล่ำวเป็ นอันถึงกำหนดชำระทันที (ณ 31 ธันวำคม 2556 หนี้สนิ กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีจำนวน 2,280.4 ล้ำนบำท)
1.4 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื จำนวน 2,937.6 ล้ำนบำทที่มอี ตั รำดอกเบี้ยผันแปรตำมอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
(Floating Rate) อัตรำดอกเบี้ยที่เพิม่ ขึน้ อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ กำรชำระคืนเงิน
กูย้ มื ด้วยบำงส่วนของเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จะส่งผลให้ควำมเสีย่ งดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้าหลัก
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ กระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำ ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) (สัดส่วน 49% ของยอดขำยในปี
2556) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) (สัดส่วน 50% ของยอดขำยในปี 2556) ผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั
จำหน่ำยสินค้ำหลัก 3 รำย โดยสัญญำจัดจำหน่ ำยมีอำยุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ไอ
แอมกรีนที จำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด ด้วยสัดส่วนกำรกระจำยสินค้ำคิดเป็ น 74%, 16% และ 10% ของ
ยอดขำยในปี 2556 ตำมลำดับ บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
จำกควำมสัมพันธ์อนั ดีท่ผี ่ำนมำกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักทัง้ 3 รำย และกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด
บริษทั ฯ เชื่อว่ำผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักดังกล่ำวจะต่ออำยุสญ
ั ญำจัดจำหน่ ำยสินค้ำให้บริษทั ฯ ต่อไป (กรุณำดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2-5 สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
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1.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อนั เกิ ดจากอุทกภัย
วิกฤตน้ ำท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนกำรผลิตและจำหน่ ำยของได้รบั ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ
ได้มกี ำรสร้ำงกำแพงเขื่อนเพื่อ ป้องกันน้ ำท่วมล้อ มรอบสวนอุตสำหกรรม เพื่อ ให้เกิดควำมมั ่นใจว่ำจะสำมำรถป้องกัน
อุทกภัยได้ในอนำคต
1.7 ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิ ชิตนั ผูกติ ดกับคุณตัน
กำรผูกติดแบรนด์ของอิชิตนั เข้ำ กับคุณตันเป็ นหนึ่ งในกลยุท ธ์ของกำรสร้ำงแบรนด์ใ ห้เป็ นที่จดจ ำและเป็ นที่รบั รู้ของ
ผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิท ธิภ ำพ กรณีคุ ณตันมิได้เป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ ของบริษทั ฯ นัน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
แบรนด์ของอิชติ นั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดีและได้มกี ำรวำงแผนดำเนินกำรเพื่อส่งเสริม
ให้แบรนด์ของอิชิตนั มีควำมเข้ม แข็งโดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอนำคต บริษทั ฯ มีแผนกำรลดกำรผูกติด
แบรนด์ของอิชติ นั เข้ำกับคุณตันลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในระยะเวลำ 2 ปี ขำ้ งหน้ำ คุณตันจะมีส่วนร่วมในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ 40% และไม่เกิน 20% ตำมลำดับ
1.8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งทำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษทั ฯ
จึง อำจมีค วำมเสี่ย งจำกกำรพัฒ นำผลิต ภัณฑ์ใ หม่ซ่ึงต้อ งใช้เ งินลงทุ น สูง ทัง้ ในด้ำ นกำรคิด ค้น ผลิต ภัณฑ์แ ละกำรท ำ
กำรตลำด ซึง่ รวมถึงกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เพื่อ ให้เป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนัน้ ก่อนกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริษทั ฯ จึงเน้ นกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค กำรสำรวจควำมชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของอัตรำผลตอบแทนจำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพำณิชย์
1.9 ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดบิ หลักที่สำคัญ ได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 30%
ของต้นทุนกำรผลิต สภำพภูม ิอำกำศอันไม่แน่ นอนในปจั จุบนั อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตชำและอำจก่อให้เกิด
ภำวะกำรขำดแคลน ซึง่ ส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ มีควำมผันผวน บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรวำงแผนกำรจัดกำรล่วงหน้ำโดยได้มกี ำร
ทำสัญ ญำกับ ผู้จำหน่ ำยวัตถุดิบหลักเพื่อ ให้ได้มำซึ่งวัตถุดิบ ในปริม ำณที่เพียงพอกับแผนกำรผลิตในรำคำที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ ยังได้มกี ำรจัดหำวัตถุดบิ จำกหลำยแหล่งเพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคู่คำ้ รำยใดรำยหนึ่ง สำหรับกำรจัดซื้อ
ใบชำนัน้ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำกับคู่ค้ำจำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลิต/จัดหำโดยคู่ค้ำแต่ละรำยเป็ นวัตถุดบิ ที่
สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ หำกคูค่ ำ้ รำยใดไม่สำมำรถจัดส่งใบชำให้ได้กส็ ำมำรถซื้อจำกคู่คำ้ รำยอื่นได้ เนื่องจำกในกำรผลิต
เครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวหรือชำดำ ซึ่งตัง้ ต้นจำกใบชำประเภทเดียวกัน แต่ ขน้ึ อยู่กบั กำรนำใบชำ
มำผ่ำนกระบวนกำรผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป ดังนัน้ จึงสำมำรถมั ่นใจได้ว่ำบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำร
พึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใดรำยหนึ่งมำกจนเกินไป
1.10 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
ในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มมีจำนวนมำกมำย ส่งผลให้เกิดภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุนแรง
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูป้ ระกอบกำรโดยรวม อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีนโยบำย
กำรกำหนดรำคำที่เหมำะสมและไม่สนับสนุ นกำรตัดรำคำ โดยจะเน้ นกำรเป็ นผู้นำในด้ำนนวัตกรรมกำรตลำดในรูปแบบ
ใหม่ๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด กำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
1.11 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริ โภค
เนื่ อ งจำกควำมปลอดภัยในกำรบริโภคเป็ นหนึ่ งในปจั จัยสำคัญ ควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้ อ ยอำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดบิ
และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนกำรผลิต เพื่อให้ผบู้ ริโภคมั ่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ HALAL เป็ นต้น
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1.12 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 11 กรกฏำคม 2556 กลุ่มภำสกรนทีซ่งึ เป็ นผู้ถอื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ (รวมหุน้ ที่ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ แทนนำยตัน
ภำสกรนที) คิดเป็ น 78.5% ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มภำสกรนทีสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ดังนัน้ ผู้ถือ หุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวมคะแนนเสียงเพื่อ ตรวจสอบถ่วงดุลเรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้นเสนอได้ อย่ำงไรก็ตำม
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะท ำให้กลุ่ม ภำสกรนทีม ีสดั ส่วนกำรถือ หุ้นคิดเป็ น
60.4% ของทุนชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคลภำยนอก 3 ท่ำน ที่
มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยเข้ำเป็ นกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ ทำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และพิจำรณำเพื่อมิให้เกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ กลุ่มภำสกรนทีไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันกับกลุ่มภำสกรนที
1.13 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่บริษทั ฯ เสนอขำยให้ประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ในตลำดรองและอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่
สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม
2556 ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยบริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้ว และมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง
บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 25% ของทุนชำระแล้ว โดยผู้
ถือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย ที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ท่กี ำหนด
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