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1.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระคืนเงิ นกู้ยมื และการเข้าถึงแหล่งเงิ นทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 25567กันยำ2556 บริษัทฯ มีหนี้สนิ ที่ม ภี ำระดอกเบี้ย จำนวน 3,937.6604.0 ล้ำนบำท คิดเป็ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ 2.0 เท่ำ ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำเงินกู้สถำบันกำรเงิน
ทีก่ ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของสถำบันกำรเงิน แห่งที่ 1 คิดเป็น 1.03
เท่ำ ตำมซึง่ ข้อกำหนดของสัญญำเงินกู้สถำบันกำรเงินแห่งนี้ ทก่ี ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.8 เท่ำ) บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ ง
เกีย่ วกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้ยมื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพือ่ ใช้ในกำรขยำยธุรกิจเพิม่ เติม อย่ำงไรก็ตำม
กำรชำระคืนเงินกู้ยมื ด้วยบำงส่วนของเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จะทำให้หนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยลดลงเหลือ
เพียง [] ล้ำนบำท ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพิม่ สูงขึน้
1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บภาษี สรรพสามิ ตเครื่องดื่มชาเขียว
ในปจั จุบนั เครื่องดื่มชำเขีย วของบริษัทฯ มีอตั รำส่วนผสมของน้ ำผลไม้และน้ ำพืชผักต่อปริม ำตรสุทธิของเครื่องดื่ม
เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดจึงได้รบั ยกเว้นภำษีสรรพสำมิตตำมประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรยกเว้น
ภำษีเ ครื่องดื่ม น้ ำ ผลไม้แ ละน้ ำ พืช ผัก ทัง้ นี้ เนื่อ งจำกกรมสรรพสำมิต อยู่ ร ะหว่ ำงกำรสรุ ปแนวทำงกำรจัด เก็ บภำษี
สรรพสำมิตเครือ่ งดื่มชำเขียวใหม่ ดังนัน้ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตเครือ่ งดื่มชำเขียวที่เป็นผลให้
ผูป้ ระกอบกำรชำเขียวไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภำษี ผลประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำรดังกล่ำวทุกรำยซึง่ รวมถึงบริษทั ฯ อำจ
ได้รบั ผลกระทบในเชิงลบโดยบริษทั ฯ จะมีภำระค่ำใช้จ่ำยภำษีเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผลกำรดำเนินลดลง อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะมี
กำรเปลีย่ นแปลงกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตหรือไม่กต็ ำม บริษทั ฯ จะยังคงมุง่ เน้นกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
1.21.3 ความเสี่ยงจากการผิ ดเงื่อนไขตามสัญญาเงิ นกู้ยืมกรณี คุณตัน ภาสกรนทีและครอบครัว ไม่สามารถรักษา
สัดส่วนการถือหุ้นตามที่กาหนด
เมือ่ บริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียน สัญญำเงินกูย้ มื กำหนดให้นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้
ให้ไม่น้อยกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงือ่ นไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื หำกสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ของนำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนด และอำจมีผลให้หนี้สนิ ทีย่ งั ค้ำงชำระอยู่ กบั สถำบันกำรเงิน
ดังกล่ำวทัง้ หมดของ บริษทั ฯ เป็ นอันถึงกำหนดชำระทันที (ณ 31 ธันวำคม 2556 หนี้สนิ กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมี
จำนวน 2,280.456 ล้ำนบำท)
1.31.4 ความเสี่ยงจากการเพิ่ มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื จำนวน 2,937.62,584.7 ล้ำนบำทที่มอี ตั รำดอกเบีย้ ผันแปรตำมอัตรำดอกเบีย้ ใน
ตลำด (Floating Rate) อัตรำดอกเบีย้ ที่เพิม่ ขึน้ อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ กำรชำระ
คืนเงินกูย้ มื ด้วยบำงส่วนของเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จะส่งผลให้ควำมเสีย่ งดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
1.41.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผู้จดั 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 โดยสัญญำจัดจำหน่ำยมีอำยุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ไอ
แอมกรีนที จำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด ด้วยสัดส่วนกำรกระจำยสินค้ำคิดเป็น 743%, 165% และ 10% ของ
ยอดขำยในปี 2556 ตำมลำดับ บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักดัง กล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
จำกควำมสัมพันธ์อนั ดีทผ่ี ่ำนมำกับผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักทัง้ 3 รำย และกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด
บริษทั ฯ เชื่อว่ำผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักดังกล่ำวจะต่ออำยุสญ
ั ญำจัดจำหน่ำยสินค้ำให้บริษทั ฯ ต่อไป (กรุณำดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2-5 สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
ส่วนที่ 2 หน้ำ 2

เรียงลำดับ
หัวข้อใหม่
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1.51.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อนั เกิ ดจากอุทกภัย
วิกฤตน้ ำท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนกำรผลิตและจำหน่ำยของได้รบั ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ
ได้มกี ำรสร้ำงก ำแพงเขื่อนเพื่อป้องกัน น้ ำท่ว มล้อมรอบสวนอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดควำมมันใจว่
่ ำจะสำมำรถป้องกัน
อุทกภัยได้ในอนำคต
1.61.7 ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิ ชิตนั ผูกติ ดกับคุณตัน
กำรผูก ติด แบรนด์ของอิช ิตัน เข้ำ กับคุ ณ ตันเป็ นหนึ่งในกลยุท ธ์ของกำรสร้ำงแบรนด์ใ ห้เ ป็ น ที่จ ดจำและเป็ นที่รับรู้ของ
ผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิท ธิภ ำพ กรณีคุณ ตันมิได้เ ป็ น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท ฯ นัน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
แบรนด์ของอิชติ นั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดีและได้มกี ำรวำงแผนดำเนินกำรเพื่อส่งเสริม
ให้แบรนด์ของอิชิตันมีควำมเข้มแข็ง โดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอนำคต บริษัทฯ มีแผนกำรลดกำรผูกติด
แบรนด์ของอิชติ นั เข้ำกับคุณตันลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในระยะเวลำ 2 ปีขำ้ งหน้ำ คุณตันจะมีส่วนร่วมในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ 40% และไม่เกิน 20% ตำมลำดับ
1.71.8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งทำอย่ำงต่อเนื่องเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษทั ฯ
จึงอำจมีควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒ นำผลิตภัณ ฑ์ใ หม่ซ่ึง ต้อ งใช้เงิน ลงทุ น สูง ทัง้ ในด้ำนกำรคิด ค้นผลิต ภัณ ฑ์แ ละกำรท ำ
กำรตลำด ซึง่ รวมถึงกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เพือ่ ให้เป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนัน้ ก่อนกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริษทั ฯ จึงเน้นกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค กำรสำรวจควำมชื่นชอบของผลิตภัณ ฑ์ใหม่ และกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของอัตรำผลตอบแทนจำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพำณิชย์
1.81.9 ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลัก ทีส่ ำคัญ ได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 30%
ของต้นทุ นกำรผลิต สภำพภูมอิ ำกำศอันไม่แน่นอนในปจั จุบนั อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตชำและอำจก่อให้เกิด
ภำวะกำรขำดแคลน ซึง่ ส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ มีควำมผันผวน บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรวำงแผนกำรจัดกำรล่วงหน้ำโดยได้มกี ำร
ทำสัญ ญำกับ ผู้จำหน่ ำยวัตถุดิบหลัก เพื่อให้ไ ด้ม ำซึ่งวัตถุ ดิบ ในปริม ำณที่เพียงพอกับแผนกำรผลิตในรำคำที่เ หมำะสม
นอกจำกนี้ ยังได้มกี ำรจัดหำวัตถุดบิ จำกหลำยแหล่งเพือ่ ลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคู่คำ้ รำยใดรำยหนึ่ง สำหรับกำรจัดซื้อ
ใบชำนัน้ บริษทั ฯ ได้ทำสัญ ญำกับคู่ค้ำจ ำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลิต /จัดหำโดยคู่ค้ำ แต่ละรำยเป็ นวัตถุดิบที่
สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ หำกคูค่ ำ้ รำยใดไม่สำมำรถจัดส่งใบชำให้ได้ก็สำมำรถซื้อจำกคู่คำ้ รำยอื่นได้ เนื่องจำกในกำรผลิต
เครือ่ งดื่มชำแต่ละประเภท อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวหรือชำด ำ ซึง่ ตัง้ ต้นจำกใบชำประเภทเดียวกัน แต่ ขน้ึ อยู่กบั กำรนำใบชำ
มำผ่ำนกระบวนกำรผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป ดังนัน้ จึงสำมำรถมันใจได้
่
วำ่ บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำร
พึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใดรำยหนึ่งมำกจนเกินไป
1.91.10 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
ั บนั ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครือ่ งดื่มมีจำนวนมำกมำย ส่งผลให้เกิดภำวะกำรแข่งขันทีค่ ่อนข้ำงรุนแรง
ในปจจุ
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่ อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูป้ ระกอบกำรโดยรวม อย่ำงไรก็ต ำม บริษทั ฯ มีนโยบำย
กำรกำหนดรำคำที่เหมำะสมและไม่สนับสนุ นกำรตัดรำคำ โดยจะเน้นกำรเป็ นผูน้ ำในด้ำนนวัตกรรมกำรตลำดในรูปแบบ
ใหม่ๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด กำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
1.101.11 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริ โภค
เนื่องจำกควำมปลอดภัย ในกำรบริโภคเป็ นหนึ่งในปจั จัย สำคัญ ควำมผิด พลำดเพีย งเล็ก น้อยอำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมน่ำเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดบิ
และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนกำรผลิต เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมันใจได้
่
ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ HALAL เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 หน้ำ 3
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1.111.12 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 11 กรกฏำคม 2556 กลุ่มภำสกรนทีซ่งึ เป็นผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ (รวมหุน้ ที่ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ แทนนำยตัน
ภำสกรนที) คิดเป็น 78.5% ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มภำสกรนทีสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ เกือบทัง้ หมด
ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่ส ำมำรถรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่ว งดุ ลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ อย่ำงไรก็ตำม
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย จะทำให้กลุ่มภำสกรนทีม สี ดั ส่วนกำรถือหุ้นคิด เป็ น
60.4% ของทุ นช ำระแล้ ว ทัง้ หมดภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้ น ในครัง้ นี้ นอกจำกนี้ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ยัง ได้ ม ีก ำรแต่ ง ตัง้
บุคคลภำยนอก 3 ท่ำน ที่มปี ระสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยเข้ำเป็ นกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพือ่ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบ และพิจำรณำเพือ่ มิให้เกิดรำยกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อ
ก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ กลุ่มภำสกรนทีไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำกำรเข้ำ
ทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกลุ่มภำสกรนที
1.121.13 ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่บริษทั ฯ เสนอขำยให้ประชำชนในครัง้ นี้ เป็นกำรเสนอขำยก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำร
พิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ
ในตลำดรองและอำจไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นได้ตำมรำคำที่คำดกำรณ์ ไว้ หำกหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่
สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม
2556 ด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยบริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ อง
บริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว และมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่ง
บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำ 25% ของทุนชำระแล้ว โดยผู้
ถือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซือ้ ขำย ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น
ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
1.13 ความเสี่ยงจากการไม่จ่ายเงิ นปันผล
เงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื กำหนดให้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลในปีท่ีอตั รำส่ว นควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ หำกศัก ยภำพในกำรทำกำไรของ บริษทั ฯ อยู่ในระดับ
เดียวกับปี 2555 ประกอบกับกำรชำระคืนเงินกูย้ มื ด้วยบำงส่วนของเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อมัน่
ว่ำ DSCR จะไม่ต่ ำกว่ำที่กำหนดและจะสำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่
สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลได้เกิน 5050% ของกำไรสุทธิในปีนนั ้ ๆตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ยมื เงื่อนไขนี้จะถูกยกเลิกเมื่อ
บริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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