บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1.

ปั จจัยความเสียง

การลงทุน ในหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี!ย ง ผู้ล งทุน ควรพิ จ ารณาข้ อ มูล ทัง/ หมดในเอกสารฉบับ นี / และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสีย! งที!ระบุในหัวข้ อนี / รวมทังข้
/ อมูลอื!นๆ ที!ปรากฏในเอกสารฉบับนี /
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ความเสีย! งที!ระบุด้านล่างเป็ นความเสีย! งบางประการที!สาํ คัญซึง! อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ นอกจากนี / อาจยังมีความเสีย! งอื!นๆ ที!บริ ษัทฯ ยังไม่
อาจคาดการณ์ได้ ณ ปั จจุบนั หรื อเป็ นความเสีย! งที!บริ ษัทฯ พิจารณาในขณะนี /แล้ วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
นอกจากนี / ข้ อความในลักษณะที!เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตเช่น “เชื!อว่า” “คาดการณ์ ว่า” “คาดว่า” “วางแผนว่า”
“ประสงค์ จะ” “โดยประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดําเนินงาน การ
ประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี!ยนแปลงกฎหมายที!เกี!ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ นโยบายรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ และปั จจัยอื!นๆ ซึ!งเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั และไม่เป็ นการ
รับรองถึงการดําเนินงาน หรื อเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรื อเหตุการณ์จริ งอาจแตกต่างอย่างมาก
จากประมาณการ หรื อการคาดการณ์ดงั กล่าว
โดยทัว! ไป การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศที!เป็ นตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศไทย มีความเสี!ยง ซึ!ง
ความเสี!ยงดังกล่าวเป็ นความเสี!ยงเฉพาะ และจะไม่เป็ นความเสี!ยงหากผู้ลงทุน ลงทุนในหลักทรั พย์ของบริ ษัทอื!นใน
ประเทศซึง! มีเศรษฐกิจพัฒนากว่าประเทศไทย
สําหรับข้ อมูลที!อ้างอิงถึง หรื อที!เกี!ยวข้ องกับรัฐบาล หรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดเหล่านี / หรื อตลาดโลกในอนาคต
บริ ษัทฯ ได้ มาจากข้ อมูลที!มีการเปิ ดเผย หรื อคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรื อแหล่งข้ อมูลอื!นที!เชื!อว่าเชื!อถือได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการตรวจพิสจู น์ หรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว หรื อวิธีการที!ได้ มาซึ!งข้ อมูล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี!ยงที!ระบุด้านล่างนี /ประกอบกับข้ อความในลักษณะที!เป็ นการคาดการณ์ในอนาคตในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี /ชวนฉบับนี / และข้ อสงวนสิทธิเกี!ยวกับข้ อความในลักษณะที!เป็ นการ
คาดการณ์ในอนาคตซึง! ปรากฏอยูด่ ้ านหน้ าของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/หนังสือชี /ชวนฉบับนี /
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1.1

ความเสียงเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.1.1

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบหากบริ ษัทฯ
ไม่ สามารถแข่ งขันในตลาดได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมยา (pharmaceutical industry) เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมที!มีการแข่งขันสูง โดยคูแ่ ข่งที!สําคัญของบริ ษัทฯ ได้ แก่
ผู้ผ ลิ ต และผู้จัด จํ า หน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ย า และผลิต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ม บํ า รุ ง สุข ภาพรายใหญ่ ทัง/ ในประเทศ และต่า งประเทศ
นอกจากนี / เนื!องจากบริ ษัท ฯ ประกอบธุรกิ จ ในหลายประเทศ บริ ษัทฯ จึงยังต้ อ งแข่งขัน กับผู้ผลิต และผู้จัดจํ าหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุงสุขภาพ ในประเทศที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอีกด้ วย
ดังนัน/ บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งทางการค้ าของบริ ษัทฯ และไม่สามารถรับรองได้
ว่า บริ ษัทฯ จะยังคงมีความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้ างความแตกต่าง และโดดเด่นสําหรับ ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ของบริ ษัทฯ จากผลิตภัณฑ์ และบริ การของคู่แข่งได้ อย่างต่อเนื!อง หรื อยังคงรักษาความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดหา
ผลิตภัณฑ์ และลูกค้ าที!มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ นอกจากนี / บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถขยายหรื อรักษา
ส่ว นแบ่ง ทางการตลาดในขณะนีไ/ ว้ ไ ด้ อี กทัง/ การแข่ง ขัน ที! รุ น แรงขึน/ อย่า งมาก อาจมี ผ ลในทางลบต่อ ธุ รกิ จ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี / คูแ่ ข่งรายใหม่ทงในประเทศ
ั/
และต่างประเทศอาจเข้ าสูต่ ลาดที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ในปั จจุบนั โดยบริ ษัท
เหล่านี /อาจมีทรัพยากรด้ านการเงิน เทคนิค การวิจยั และพัฒนา การตลาด การจัดจําหน่าย และทรัพยากรด้ านอื!นๆ ที!
ดีกว่าที!บริ ษัทฯ และอาจมีประวัติการดําเนินงานมายาวนานกว่า ทําให้ มีฐานลูกค้ าที!ใหญ่กว่า หรื อสามารถเข้ าถึงตลาดได้
กว้ าง และลึกกว่าบริ ษัทฯ ซึ!งอาจมีผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญเช่นกัน
1.1.2

หากบริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรั กษาฐานลู กค้ า สําหรั บธุ ร กิ จการจั ด จํ า หน่ ายภายใต้ เ ครื องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริษัทฯ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ในการประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ นัน/ บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ทงหมดให้
ั/
แก่ผ้ ูบริ โภคผ่านเครื อข่ายการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีระบบโครงสร้ าง
พื /นฐานการจัดจําหน่ายสินค้ าในประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา และประเทศไนจีเรี ย
นอกจากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ในประเทศเหล่านี /แล้ ว การ
ประกอบธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ยังให้ บริ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ยา และ
สินค้ าอุปโภคบริ โภคให้ แก่บริ ษัทภายนอกที!ประกอบธุรกิ จยา และสินค้ าอุปโภคบริ โภคในประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม และประเทศกัมพูชา อีกด้ วย โดยรายได้ จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 45.8 และ 44.5 ของรายได้ จากการ
ขายทังหมดของกลุ
/
ม่ บริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ /นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2555 และงวดหกเดือนสิ /นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556
โดยปกติ บริ ษัทฯ จะจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตามสัญญาที!เกี!ยวข้ อง ซึง! จัดทําขึ /นโดยตรงระหว่างบริ ษัทฯ และลูกค้ า
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เป็ นรายปี โดยภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว ลูกค้ าของบริ ษัทฯ จะให้ ผลตอบแทนและความช่วยเหลืออื!นๆ ในการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตนแก่บริ ษัทฯ
ทังนี
/ / ข้ อตกลงซึ!งสนับสนุนธุรกิจการจัดจําหน่าย MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ปกติมีลกั ษณะเป็ นข้ อตกลงระยะสัน/ และ
โดยทัว! ไปจะมีการต่ออายุสญ
ั ญาทุก 3 ปี และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ!งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยการส่งคําบอกกล่าว
ล่วงหน้ าไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง! อย่างน้ อย 6 เดือน
ดังนัน/ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ลูกค้ าธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ จะ
ยังคงขายผลิตภัณฑ์ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามเงื!อนไขที!ยอมรับได้ เชิงพาณิชย์ หรื อจะยังคงใช้ บริ การการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ
ต่อไปในอนาคตหรื อไม่ นอกจากนี / บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถรับรองได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
ลูกค้ ารายใหม่ได้ อีกทัง/ ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ าในปั จจุบนั อาจมีการเปลี!ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
เนื!องจากสาเหตุที!อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น ลูกค้ าในต่างประเทศของบริ ษัทฯ อาจจัดตัง/ หรื ออาจมีแผนที!
จะจัดตังธุ
/ รกิจการจัดจําหน่ายของตนเองขึ /นในตลาดบางประเทศ ส่งผลให้ ลกู ค้ าเหล่านี /พึ!งพิงการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ
น้ อยลง
นอกจากนี / สัญญาตัวแทน หรื อสัญญาจัดจํ าหน่ายที!ทํากับลูกค้ าในธุรกิ จการจัดจํ าหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ อาจสิ /นสุดลงได้ เนื!องจากสาเหตุหลายประการซึ!งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ อีกทัง/
สัญญาที!เกี!ยวข้ องกับการจัดจําหน่ายรายปี สําหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท มิได้ เป็ นสัญญาผูกขาดที!ให้ สทิ ธิการจัดจําหน่าย
แก่บริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ดังนันบริ
/ ษัทฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ ว่า คู่แข่งทางการค้ าของบริ ษัทฯ จะได้ รับสิทธิในการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวหรื อไม่
ดังนัน/ หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษา หรื อขยายฐานลูกค้ าในธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM
ของบริ ษัทฯ หรื อรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าในธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ได้ รายได้ และสัดส่วนรายได้ การจัด
จําหน่าย และความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ อาจลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.3 หากบริ ษัทฯ ไม่ สามารถดําเนิ น ธุ รกิจจัดจําหน่ ายภายใต้ เครื องหมายการค้ า MaxxcareTM ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของบริษัทฯ ได้
ความสามารถของบริ ษั ทฯ ที!จ ะตอบสนองความต้ อ งของลูก ค้ าในธุร กิ จการจัด จํ าหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ อาจถูกจํากัดลงหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อหากการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย หรื อคลังสินค้ าแห่งใดแห่งหนึ!ง
ของบริ ษัทฯ หยุดชะงัก หรื อปิ ดดําเนินการชั!วคราว ไม่ว่าด้ วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ หรื อสาเหตุอื!นใด การหยุดชะงัก
ดังกล่าวอาจนํามาซึง! ต้ นทุนที!สงู ขึ /น หรื อระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ าที!ยาวนานขึ /น
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ในธุรกิจการจัดจําหน่าย การประมาณการจํานวนสินค้ าที!จะถูกจัดจําหน่ายในแต่ละปี นันทํ
/ าได้ ยาก ดังนัน/ บริ ษัทฯ อาจไม่
สามารถดําเนินงานการจัดจําหน่ายให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ!งอาจส่งผลให้ (1) บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงคลังมากเกินความ
ต้ องการ หรื อไม่เพียงพอ (2) บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดการคลังสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ความสามารถในการจัด
จําหน่ายสินค้ าลดลง การที!บริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินกระบวนการจัดจําหน่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจทําให้ กําไรจาก
การดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
1.1.4

บริษัทฯ อาจไม่ ประสบความสําเร็จในการนําผลิตภัณฑ์ ใหม่ เข้ าสู่ตลาด

บริ ษัทฯ เชื!อว่า ปั จจัยสําคัญที!มีผลต่อความสําเร็ จอย่างต่อเนื!อง และการเติบโตอย่างยัง! ยืนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ คือ ความสามารถในการพัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ
บริ ษัทฯ เข้ าสูต่ ลาด โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยผ่านการพัฒนาโดยหน่วยงานภายใน
ของบริ ษัทฯ และการจัดซื /อเอกสารรั บรองทางเทคนิค (technical dossier) จากบริ ษัทภายนอก เพื!อยื!นขออนุมัติกับ
หน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง
ทังนี
/ / ความสําเร็ จของผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริ ษัทฯ ขึน/ อยู่กับความสามารถของบริ ษัทฯ ในคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที!
เหมาะสมในการพัฒนาสูตรยา โดยใช้ ต้นทุนของบริ ษัทฯ อย่างคุ้มค่า และประหยัดเวลามากที!สดุ รวมทังสามารถพั
/
ฒนา
ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ และนําผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเข้ าสูต่ ลาดได้ อย่างประสบความสําเร็ จ
บริ ษัทฯ ต้ องพัฒนา ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมทังต้
/ องพิสจู น์ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยไม่ด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นอกจากนี / ผลิตภัณฑ์ทงหมดของบริ
ั/
ษัทฯ ต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที! ก ฎหมาย และกฎระเบี ย บที! เ กี! ย วข้ อ งกํ า หนด และได้ รั บ อนุมัติ จ ากหน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลที! เ กี! ย วข้ อ ง นอกจากนี /
กระบวนการพัฒนา และการขายต้ องใช้ ทงเวลา
ั/
และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน อีกทังยั
/ งมีความเสีย! งสูง
นอกจากนี / ความล่าช้ าในขันตอนของการขึ
/
/นทะเบียน และการขออนุมตั ิ หรื อการที!ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากหน่วยงานกํากับดูแลที!เกี!ยวข้ อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญได้ โดยบริ ษัทฯ อาจถูกห้ าม หรื อถูกจํากัด มิให้ มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ตามระยะเวลาที!บริ ษัทฯ ต้ องการ ซึง! อาจส่งผลให้ คแู่ ข่งของบริ ษัทฯ ได้ สว่ นแบ่งทางการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์ที!บริ ษัทฯ
เล็งเห็นว่าจะสร้ างผลกําไรโดยรวมให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
นอกจากนี / เมื!อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ได้ รับการพัฒนา ทดสอบ และอนุมตั ิโดยหน่วยงานที!เกี!ยวข้ องแล้ ว บริ ษัทฯ อาจไม่
สามารถได้ ผลตอบแทนจากการผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ ตามที!คาดไว้ ซึง! อาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ปั จจัยหลัก ซึง! อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผู้บริ โภค ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ประสิทธิภาพใน
การทําการตลาด และข้ อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ เมื!อเทียบกับคูแ่ ข่ง ปั จจัยดังกล่าว อาจทําให้ ความเชื!อมัน! ของผู้บริ โภคใน
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัทฯ ลดน้ อยลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญได้
1.1.5

บริ ษัทฯ อาศัยผู้จัดจําหน่ ายในการขายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื องหมายการค้ า Maga We CareTM ของ
บริษัทฯ

นอกจากประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศไนจีเรี ย ประเทศเยเมน และประเทศกาน่า ซึง! บริ ษัท
ฯ มี ร ะบบโครงสร้ างพื น/ ฐานการจัด จํ า หน่า ยสิน ค้ า ในประเทศเหล่า นัน/ แล้ ว บริ ษั ท ฯ ยัง ต้ อ งใช้ ผ้ ูจัด จํ า หน่า ยซึ!ง เป็ น
บุคคลภายนอกในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ ในแต่ละประเทศที!
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ทังนี
/ / บริ ษัทฯ จะไม่เข้ าทําสัญญาระยะยาวกับผู้จดั จําหน่ายที!เป็ นบุคคลภายนอก แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที!
ยาวนานกับผู้จดั จําหน่ายเหล่านันก็
/ ตาม ลักษณะการทําสัญญาดังกล่าว ถือเป็ นหลักปกติทวั! ไปของอุตสาหกรรมที!บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจอยู่
ดังนัน/ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า ผู้จัดจําหน่ายทุกรายของบริ ษัทฯ จะต่ออายุสญ
ั ญาที!มีอยู่กับบริ ษัทฯ หรื อจะยังคง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี / บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้จดั จําหน่ายของบริ ษัทฯ
จะดําเนินการจัดจําหน่ายสินค้ าได้ ตรงตามเป้าที!บริ ษัทฯ ตังไว้
/ ได้ หรื อไม่ ในกรณีที!ผ้ จู ดั จําหน่ายหลายรายตัดสินใจที!จะยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อปฏิบตั ิงานได้ ไม่ตรงตามเป้าหมาย และบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจาก
ความล่าช้ าในการที!บริ ษัทฯ ต้ องเข้ าเจรจา ทําข้ อตกลงการจัดจําหน่ายสินค้ ากับผู้จดั จําหน่ายรายอื!น ซึ!งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.6

ทีมงานด้ านการตลาด และทีมงานด้ านการขายของบริษัทฯ อาจต้ องเผชิญกับความเสียงทีหลากหลาย

การดําเนินงานของทีมงานด้ านการตลาด และทีมงานด้ านการขายของบริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับความเสี!ยงบางประการ ซึ!ง
รวมถึง
ไม่สามารถทําโฆษณา การตลาด และการส่งเสริ มการขายซึง! จําเป็ นต่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ!ม
การรับรู้เครื! องหมายการค้ า ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ส ามารถดํ า เนิ น กลยุท ธ์ ด้ า นราคา และกลยุท ธ์ อื! น ๆ เพื! อ แข่ง ขัน กับ บริ ษั ท อื! น ในอุต สาหกรรมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที!เปลีย! นแปลงไปได้ ทนั เวลา
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนด หรื อข้ อบังคับใดๆ ในประเทศที!เกี!ยวข้ อง และ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื!อนไขที!กําหนดไว้ ในใบอนุญาต และการตรวจสอบของหน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง
เหตุการณ์ข้างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ชื!อเสียง และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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1.1.7

หากต้ น ทุน วัตถุดิบของบริ ษัท ฯ เพิมขึนG หรื อบริ ษัท ฯ อาจไม่ สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ ในราคา และ
คุณภาพทีต้ องการ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ และธุรกิจการรับจ้ างผลิต (OEM) ของบริ ษัทฯ
จําเป็ นต้ องใช้ วตั ถุดิบหลัก 4 ชนิด ได้ แก่ (1) ตัวยาสําคัญ หรื อ active ingredients (2) สารปรุ งแต่งยา หรื อ excipient (3)
บรรจุภณ
ั ฑ์ยา และ (4) เจลาติน
หากวัตถุดิบที!มีอยู่ในตลาดมีปริ มาณลดลง อันเกิดจากเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น การเปลี!ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัย
ธรรมชาติ ความต้ องการซึง! เพิ!มขึ /นอย่างกะทันหัน หรื อการที!ต้นทุนในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าวเพิ!มสูงขึ /น (โดยเฉพาะตัวยา
สําคัญ และเจลาติน) อาจทําให้ ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัทฯ เพิ!มขึ /น นอกจากนี /บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า
บริ ษัทฯ จะสามารถผลักภาระต้ นทุนวัตถุดิบที!เพิ!มขึน/ ไปให้ ผ้ ูบริ โภคได้ ซึ!งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ วตั ถุดิบที!มคี ณ
ุ ภาพสูงในปริ มาณที!เพียงพอ ในราคาที!ยอมรับได้ และต้ อง
สามารถจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวได้ ทนั เวลา ทังนี
/ / โดยทัว! ไป บริ ษัทฯ จะไม่เข้ าทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาวกับผู้ขาย
วัตถุดิบ ดังนัน/ บริ ษัทฯ อาจมีความเสีย! งจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ และราคาตลาดของวัตถุดิบที!ผนั ผวน นอกจากนี / ใน
กรณีที!ผ้ ูขายวัตถุดิบของบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบที!มีคุณภาพได้ ในปริ มาณที!เพียงพอ บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบทดแทนจากแหล่งอื!นได้ ทนั ต่อเวลา และในราคาที!เหมาะสมได้ บริ ษัทฯ อาจต้ องยอมซื /อวัตถุดิบจากผู้ขาย
วัต ถุดิ บรายอื!น ซึ!ง อาจมี ราคาที!แ พง หรื อ อาจจัดหาวัตถุดิ บที! ไม่ได้ คุณ ภาพในระดับที! บริ ษัท ฯ ต้ อ งการ ซึ!งอาจทํา ให้
กระบวนการผลิตของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.8

บริ ษัทฯ ใช้ โรงงาน และคลังสินค้ าของตนเองเป็ นหลักในการผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ
การหยุดชะงักของโรงงานผลิตในปั จจุบัน อาจทําให้ รายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ ลดลง และส่ งผล
กระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ

บริ ษัทฯ ใช้ โรงงานผลิต และคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า
Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ และธุรกิจรับจ้ างผลิต (OEM) ดังนัน/ การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภยั และ
แผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์ร้ายแรงที!บริ ษัทฯ คาดไม่ถึง เช่นการขัดข้ องของระบบไฟฟ้ า การขาดแคลนนํ /าประปา การโจมตี
ของผู้ก่อการร้ าย และสงคราม ตลอดจนการเปลี!ยนแปลงข้ อกําหนดต่างๆ ของหน่วยงานรัฐเกี!ยวกับที!ดินของโรงงานผลิต
ของบริ ษัทฯ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ อาจประสบปั ญหาในการจัดหาโรงงานและอุปกรณ์แทนที!ได้ ทนั ต่อเวลา นอกจากนี / การเกิดภัยพิบตั ิต่างๆ ยัง
อาจทําให้ สินค้ าคงคลัง และอุปกรณ์ที!อยู่ในโรงงานผลิตของบริ ษัทฯ เสียหาย ส่งผลให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงัก
และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
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นอกจากนี / โรงงานผลิตของบริ ษัทฯ ได้ รับการออกแบบ ติดตังอุ
/ ปกรณ์ และได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากลสําหรับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ อาทิ แคปซูลเจลนิ!ม ดังนัน/ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดหนึง! อาจไม่สามารถเปลีย! นมาผลิตผลิตภัณฑ์
อีกชนิดหนึง! ได้ โดยที!ไม่ได้ เปลีย! นเครื! องมือ อุปกรณ์ หรื อได้ รับการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศที!เกี!ยวข้ องใหม่ ซึ!งอาจ
ใช้ เวลา และมีค่าใช้ จ่ายสูงมาก ดังนัน/ หากบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องย้ ายโรงงานผลิตเนื!องจากประสบภัยพิบตั ิต่างๆ ข้ างต้ น
บริ ษัทฯ อาจต้ องใช้ คา่ ใช้ จ่ายจํานวนมากในการย้ ายเครื! องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปที!โรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมทังต้
/ องใช้
เวลาในการขอการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศที!เกี!ยวข้ องใหม่อีกด้ วย
1.1.9

การทีมีผลิตภัณฑ์ ปลอมในตลาดค้ าปลีกของผลิตภัณฑ์ ยา อาจทําให้ เครื องหมายการค้ า และชือเสียง
ของบริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย และส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ ยา และผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุ งสุขภาพบางชนิ ด ที!ขายในตลาดค้ าปลีก บางแห่ง อาจได้ รับการผลิตโดยไม่มี
ใบอนุญาต หรื อไม่ได้ รับการอนุญาตโดยถูกต้ อง และ/หรื อมีการติดฉลากผิดโดยเจตนา และฉ้ อฉลเกี!ยวกับตัวยาที!บรรจุ
ภายใน และ/หรื อแอบอ้ างชื!อผู้ผลิตโดยมิชอบ โดยทัว! ไปผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว คือผลิตภัณฑ์ปลอม โดยจะถูกจําหน่ายใน
ราคาตํ!ากว่าผลิตภัณฑ์ของแท้ เนื!องจากมีต้นทุนการผลิตที!ตํ!ากว่า และในบางกรณี มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของ
แท้ นอกจากนี / ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมี หรื ออาจไม่มีสว่ นประกอบทางเคมีเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของแท้ อีกด้ วย
ทังนี
/ / กฎระเบียบข้ อบังคับที!เกี!ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ปลอม ซึ!งมีอยู่เป็ นจํานวนมากในตลาดที!บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ใน
ปั จจุบนั อาจไม่ได้ ถกู บังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ ไม่สามารถกําจัดการผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ปลอมได้ อย่าง
เด็ดขาด การที!ผ้ ูอื!นขายผลิตภัณฑ์ปลอมโดยใช้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยผิดกฎหมาย อาจทําให้ บริ ษัทฯ เสีย
ชื!อเสียง ถูกปรับ หรื อได้ รับโทษอื!นๆ รวมทังอาจทํ
/
าให้ บริ ษัทฯ ต้ องถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดี
นอกจากนี / การเพิ!มขึ /นของจํานวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื!องอาจทําให้ ภาพลักษณ์ของผู้จดั จําหน่าย และผู้ค้าปลีกใน
สายตาของผู้บริ โภคเป็ นไปในทางลบ และอาจทําให้ ชื!อเสียง และเครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทอื!นๆ เสียหายเช่นเดียวกับ
บริ ษัทฯ นอกจากนี / ผู้บริ โภคอาจซื /อผลิตภัณฑ์ปลอมซึ!งแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าในธุรกิจการจัดจําหน่าย
ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ หรื อผลิตภัณฑ์อื!นภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ดังนัน/ การ
เพิ!มขึ /นของจํานวนผลิตภัณฑ์ปลอมอย่างต่อเนื!องในตลาดที!บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และชื!อเสียงของบริ ษัทฯ
1.1.10 หากบริษัทฯ ไม่ สามารถคุ้มครองทรัพย์ สินทางปั ญญา เครืองหมายการค้ า และความลับทางการค้ าของ
บริ ษัทฯ อาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุ รกิจ ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
ความสําเร็ จของบริ ษัทฯ ขึ /นอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษัทฯ ที!จะคุ้มครอง และรักษาไว้ ซงึ! เครื! องหมายการค้ าที!บริ ษัทฯ ถือ
สิทธิเป็ นเจ้ าของ บริ ษัทฯ ได้ ขอรับความคุ้มครองในเครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
เครื! องหมายการค้ าในประเทศไทย และประเทศอื!นๆ ตลอดจนการจัดทําสัญญาการเก็บรักษาความลับของพนักงานของ
บริ ษัทฯ และบุคคลภายนอกที!ทําการค้ ากับบริ ษัทฯ
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ณ วันที! 30 มิถุนายน 2556 บริ ษัทฯ มีการจดทะเบียนเครื! องหมายการค้ าทัง/ หมดมากกว่า 1,000 รายการ อย่างไรก็ ดี
ขันตอนในการดํ
/
าเนินการเพื!อขอรับความคุ้มครองในเครื! องหมายการค้ านัน/ ใช้ ระยะเวลานาน และมีค่าใช้ จ่ายสูง บริ ษัทฯ
ไม่สามารถรับรองได้ ว่า คําขอจดทะเบียนเครื! องหมายการค้ าที!อยู่ระหว่างดําเนินการ หรื อคําขอจดทะเบียนเครื! องหมาย
การค้ าใดๆ ที!บริ ษัทฯ จะดํา เนินการในอนาคตเกี! ยวกับผลิตภัณฑ์ อื!นๆ จะได้ รับอนุมัติห รื อไม่ นอกจากนี / บริ ษัทฯ ไม่
สามารถรับรองได้ วา่ บริ ษัทฯ จะได้ รับความคุ้มครอง หรื อได้ รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์สาํ หรับการจดทะเบียนเครื! องหมาย
การค้ าที!จะออกในอนาคต อีกทัง/ ขอบเขตการคุ้มครองเครื! องหมายการค้ าจดทะเบียนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
นอกจากนี / คําขอจดทะเบียนเครื! องหมายการค้ า และเครื! องหมายการค้ าจดทะเบียนอาจถูกคัดค้ าน ไม่มีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดใดๆ ได้ ในอนาคต
บริ ษัทฯ มีวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี และข้ อมูลทางการค้ าที!บริ ษัทฯ รวบรวมขึ /นเอง รวมทังมี
/ ผลิตภัณฑ์บางรายการซึ!ง
อยู่ระหว่างการจดสิทธิบตั รกับหน่วยงานที!เกี!ยวข้ อง ซึ!งทังหมดนี
/
/ถือเป็ นความลับทางการค้ าที!สําคัญของบริ ษัทฯ ในการ
ดํารงไว้ ซงึ! ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี / บริ ษัทฯ ยังขอรับความคุ้มครองความลับทางการค้ าโดยเข้ าทํา
สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล และการเก็บรักษาความลับกับผู้ที!เข้ าถึงความลับดังกล่าว เช่น (1) พนักงาน (2) บริ ษัทที!เข้ า
ร่วมโครงการทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ (3) บุคคลภายนอกซึง! เป็ นผู้ร่วมงานทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในด้ านวิทยาศาสตร์ (4) ผู้ผลิต
ประเภทสัญญาจ้ าง (5) ที!ปรึกษา และ (6) บุคคลอื!นๆ
อย่างไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว อาจไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา และอาจมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที!บริ ษัทฯ ถือสิทธิเป็ นเจ้ าของ รวมถึง
ความลับทางการค้ าของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับการแก้ ไขเยียวยาอย่างเพียงพอสําหรับการผิดสัญญาดังกล่าว
ทังนี
/ / การบังคับตามข้ อเรี ยกร้ องให้ ค่สู ญ
ั ญาที!เปิ ดเผยความลับทางการค้ าโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อใช้ ความลับทาง
การค้ าในทางที!ผิดนัน/ เป็ นเรื! องที!ดําเนินการได้ ยาก อีกทังมี
/ ค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลานานในการดําเนินคดี รวมทังผล
/
การพิจารณาคดีนนไม่
ั / สามารถคาดเดาได้ นอกจากนัน/ ศาลทังในประเทศไทย
/
และในต่างประเทศ รวมถึงขอบเขตอํานาจ
ของศาลในต่างประเทศ อาจมีแนวในการพิจารณาที!ไม่เอื /อประโยชน์ตอ่ การคุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้ า
นอกจากนี / หากผู้อื!นได้ มาซึ!งความลับทางการค้ าของบริ ษัทฯ โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อโดยการพัฒนาขึ /นเองโดยคู่แข่ง
ทางการค้ าของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ย่อมไม่มีสทิ ธิห้ามมิให้ คแู่ ข่งทางธุรกิจดังกล่าวใช้ เทคโนโลยี หรื อข้ อมูลดังกล่าวเพื!อแข่งขัน
กับบริ ษัทฯ หากความลับทางการค้ าใดของบริ ษัทฯ ถูกเปิ ดเผย หรื อพัฒนาขึ /นเองโดยคู่แข่งทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ย่อมจะ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อตําแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.11 ความเสียงบางประการในการประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
ในปี บัญชีสิ /นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และงวดหกเดือนสิ /นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน 2556 รายได้ จากการ
ขายจากประเทศเมียนมาร์ ของบริ ษัทฯ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 22.4 28.3 30.1 และ 33.1 ของรายได้ จากการขายทังหมด
/
ของบริ ษัทฯ ตามลําดับ
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ตังแต่
/ เดือนพฤศจิกายนปี 2540 เป็ นต้ นมา ประเทศเมียนมาร์ ตกอยู่ภายใต้ การปกครองของสภาสันติภาพและการพัฒนา
แห่งรัฐ (State Peace and Development Council) ซึ!งเดิมคือสภาการฟื น/ ฟูกฎหมายและความสงบเรี ยบร้ อยแห่งรัฐ
(State Law and Order Restoration Council) โดยเป็ นระบอบการปกครองโดยทหารที!ปกครองประเทศเมียนมาร์ มา
ตังแต่
/ ปี 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2540 อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที!ผ่านมามีการคัดค้ าน และการประท้ วงในประเทศ
เมียนมาร์ โดยกลุ่มสนับสนุนประชาธิ ปไตย กลุ่มศาสนา และกลุ่มชนเผ่าต่างๆ การประท้ วงคัดค้ านดังกล่าวรวมถึงการ
ปะทะกันโดยใช้ อาวุธ
แม้ ว่าในช่วงที!ผ่านมา รัฐบาลของประเทศเมียนมาร์ ได้ มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ และระบบการเงินบางส่วนให้ พึ!งพากลไก
ตลาดมากขึ /นกว่าเดิม อาทิ การขายทรัพย์สินที!รัฐมีกรรมสิทธิq อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงั คงอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของรัฐ เนื!องจากเป็ นแนวทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ต่อมาเมื!อเดือนพฤษภาคมปี 2551 ประเทศเมียนมาร์ ได้ มีการให้
สัตยาบันรั ฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการลงประชามติทวั! ประเทศ และได้ จัดให้ มีการเลือกตัง/ ขึน/ เป็ นครัง/ แรกในช่วงสอง
ทศวรรษที!ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายนปี 2553 แม้ ว่าผู้นําฝ่ ายค้ านจะได้ ควํ!าบาตรการเลือกตังดั
/ งกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ดี
ตัง/ แต่เ ดื อ นมี น าคมปี 2554 เป็ นต้ น มา ประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ไ ด้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่า รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามสํา คัญ ต่อ หลัก
ประชาธิปไตยโดยดําเนินการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองหลายราย รวมทังดํ
/ าเนินมาตรการ และขันตอนต่
/
างๆ เพื!อทําให้
เศรษฐกิจที!เคยถูกรัฐครอบงําอยูใ่ ห้ เป็ นอิสระ และอนุญาตให้ มีการเลือกตังสภานิ
/
ติ บ ญ
ั ญัติ ซึ!งพรรคฝ่ ายค้ านได้ รับชัยชนะ
อย่างท่วมท้ น
อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ไม่ส ามารถรั บ รองได้ ว่า การเปลี! ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ หรื อ การเมื อ งในประเทศเมี ย นมาร์ จ ะ
เปลีย! นแปลงไปในทางที!ดีอย่างต่อเนื!อง ซึง! หากการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลเมียนมาร์ ล้มเหลว ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.12 อัตราเงินเฟ้อในประเทศเวียดนาม และการผันผวนของค่ าเงินดองอาจทําให้ ต้นทุนการดําเนินงานและ
ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับการดําเนินงานในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ ปรับเพิมสูงขึนG
ประเทศเวียดนามประสบกับภาวะอัตราเงินเฟ้ อสูงในช่วงระยะเวลาที!ผา่ นมา โดยมีอตั ราเงินเฟ้ อเฉลีย! ต่อปี ประมาณร้ อยละ
14.5 ระหว่างปี 2551 – 2554 และร้ อยละ 6.8 ในปี 2555 – 2556 (ตามข้ อมูลจาก General Statistics Office of
Vietnam) นอกจากนี / ค่าเงินดองของประเทศเวียดนาม มีความผันผวนเมื!อเทียบกับสกุลเงินอื!นๆ ในภูมิภาค (เงินดองมี
อัตราการอ่อนค่าลงต่อปี ประมาณร้ อยละ 8.0 ระหว่างปี 2551 - 2554) ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ การดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในประเทศเวียดนามมีต้นทุน และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสูงกว่าที!เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดยรายได้ และสัดส่วน
รายได้ จากการขายจากประเทศเวียดนามในปี บัญชีสิ /นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2555 และงวดหกเดือนสิ /นสุดวันที! 30 มิถนุ ายน
2556 ของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1,480.5 ล้ านบาทและ 756.1 ล้ านบาทตามลําดับ ซึ!งปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.13 ในประเทศเวียดนาม ความสามารถในการกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ตามกลไก
ตลาดนันG ได้ ถกู ควบคุมโดยการจํากัดราคาของรัฐบาล
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ราคาผลิตภัณฑ์ยาในประเทศเวียดนามเป็ นไปตามข้ อกําหนด และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากรัฐบาลก่อน หน่วยงานราชการ
ที!เกี! ยวข้ องในประเทศเวียดนามมีอํานาจในการตรวจสอบ และควบคุม ผลิตภัณฑ์ ยา โดยบริ ษัทฯ ต้ องประกาศราคา
ผลิตภัณฑ์ยาของบริ ษัทฯ แก่ประชาชนโดยทัว! ไป (ราคานําเข้ า ราคาขายส่งและราคาขายปลีก) ก่อนการจัดจําหน่าย และ
ยื!นเสนอเอกสารตํารับยาที!มีราคาเดียว (one price dossier) 1 ฉบับเพื!อขออนุมตั ิจากองค์การอาหารและยาเวียดนาม
(Drug Administration of Vietnam หรื อ "DAV”) และอีก 1 ฉบับเพื!อขอขึ /นทะเบียน หากมีการเสนอให้ เปลี!ยนแปลงราคา
บริ ษัทฯ ต้ องเริ! มกระบวนการ และยื!นขออนุมตั ิใหม่อีกครัง/ หากราคาที!บริ ษัทฯ เสนอเป็ นราคาที!ยอมรับได้ DAV จะออก
หนังสือรับทราบการแถลงราคาของบริ ษัทฯ หากราคาที!เสนอดังกล่าวได้ รับการพิจารณาแล้ วว่า “ไม่สมเหตุสมผล” ตาม
มาตรฐานความสมเหตุสมผลซึ!งกําหนดโดยต้ นทุนการนําเข้ า ต้ นทุนการผลิตและการขาย ราคาในตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ และต้ นทุนวัตถุดิบ DAV จะขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาราคาที!เสนอใหม่และยื!นขออีกครัง/
ดังนัน/ กฎเกณฑ์ ดังกล่าวอาจจํากัดความสามารถของบริ ษัทฯ ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ นอกจากนี /
บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงมาตรการใดๆ ที!รัฐบาลประเทศเวียดนามจะนํามาใช้ เพื!อควบคุมราคาในอนาคต ซึง! ปั จจัย
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่าง
มีนยั สําคัญ
1.1.14 การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุ รกิจ ผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
บริ ษัทฯ มีการทําธุรกรรม ที!เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศอื!นๆ นอกจากสกุลเงินบาท (ซึง! เป็ นสกุลเงินที!ใช้ ในการรายงานผล
การดําเนินงาน และฐานะทางการเงินในงบการเงินของบริ ษัทฯ) ดังนัน/ บริ ษัทฯ จึงมีความเสี!ยงจากการเปลี!ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลีย! นเงินตราต่างประเทศ เนื!องจากบริ ษัทฯ อาจไม่สามารถผลักภาระที!เกิดขึ /นจากการเปลี!ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย! นไปที!ราคาสินค้ าที!บริ ษัทฯ ขายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างทันท่วงที
1.1.15 การเติบโตอย่ างต่ อเนืองของบริษัทฯ ส่ วนหนึงขึนG อยู่กับการเพิมขึนG ของรายได้ สุทธิส่วนบุคคลทีแท้ จริง
(real disposable income) และค่ าใช้ จ่ายเฉลียต่ อหัว (per capita spending) ในประเทศต่ างๆ ทีบริ ษัทฯ
ประกอบธุ รกิจอยู่ ซึงอาจไม่ เติบโตได้ รวดเร็ วเท่ ากับในอดีตทีผ่ านมา หรื ออาจไม่ มีการเติบโตเลยก็
เป็ นได้
โดยทัว! ไป การเพิ!มขึ /นของรายได้ สทุ ธิสว่ นบุคคล ทําให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เพิ!มขึ /น อย่างไรก็ดี การเพิ!มขึ /น
ของความต้ องการผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้ องใช้ เวลาระยะหนึ!งภายหลังจากการเพิ!มขึ /นของรายได้ สทุ ธิสว่ นบุคคล ในขณะที!
การลดลงของรายได้ สทุ ธิสว่ นบุคคลจะมีผลในทางลบต่อความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในทันที
รายได้ สทุ ธิสว่ นบุคคล และค่าใช้ จ่ายต่อหัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ในประเทศต่างๆ ซึง! บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่
ได้ เพิ!มขึ /นในช่วงปี ที!ผา่ นมา อย่างไรก็ดี หากรายได้ สทุ ธิสว่ นบุคคล และค่าใช้ จ่ายต่อหัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ไม่
สามารถเติบโตได้ รวดเร็ วเท่ากับในอดีตที!ผา่ นมา หรื อไม่มีการเติบโตเลย อาจส่งผลในทางลบกับธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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1.1.16 บริ ษัทฯ อาจไม่ สามารถต่ ออายุใบรั บรอง และใบอนุ ญาตอืนๆ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้
นอกจากนี G บริ ษัทฯ อาจไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีทีมีการ
บังคับใช้ ซึงอาจมีการเปลียนแปลง หรือมีการแก้ ไข ซึงอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในการผลิต และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ จากหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานอื!นๆ ในประเทศต่างๆ ที!บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ที!จําเป็ นสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ และการดําเนิน
ธุรกิจจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ใบอนุญาตและการรับรองต่างๆ เหล่านันต้
/ องมีการต่ออายุ และ/หรื อได้ รับการประเมินใหม่
ตามรอบระยะเวลาที!กําหนดโดยหน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้ อง โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการขอต่ออายุตามที!กฎหมาย และ
ระเบียบข้ อบังคับ กํ าหนด อย่างไรก็ ดี มาตรฐานของการต่ออายุใ บอนุญาต หรื อการประเมินใหม่ดังกล่าวอาจมีการ
เปลี!ยนแปลงเป็ นครัง/ คราว ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถต่ออายุใบอนุญาต และการรับรอง
ดังกล่าวทังหมดได้
/
การที!บริ ษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หรื อการรับรองใดๆ ซึ!งมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี / บริ ษัทฯ อาจต้ องดําเนินการเพื!อให้ ได้ มาซึง! ใบอนุญาตหรื อใบรับรองเพิ!มเติม หากการตีความกฎหมายปั จจุบนั มี
การเปลีย! นแปลง หรื อมีการออกกฎหมายใหม่ในอนาคต ซึง! บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ ได้ มา
ซึง! ใบอนุญาต หรื อการรับรองเพิ!มเติมดังกล่าวได้ นอกจากนี / การได้ มาซึง! ใบอนุญาต หรื อการรับรองเพิ!มเติมดังกล่าว อาจ
มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายเพิ!มขึ /นจํานวนมาก อีกทัง/ บริ ษัทฯ อาจจะต้ องได้ รับโทษทางกฎหมายในประเทศที!เกี!ยวข้ อง ซึ!งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลธุ รกิ จ ผลการดํ าเนิน งาน ฐานะทางการเงิ น และโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ
นอกเหนือจากใบอนุญาตและใบรับรองข้ างต้ น มาตรฐาน และนโยบายทางการบัญชีสําหรับบริ ษัทที!ดําเนินธุรกิจยา ซึ!ง
รวมถึงนโยบายเกี!ยวกับการรับรู้รายได้ การวิจยั และพัฒนา และค่าใช้ จ่ายที!เกี!ยวข้ อง ต้ องมีการทบทวน ตีความ และได้ รับ
คําแนะนําจากหน่วยงานทางบัญชีที!เกี!ยวข้ อง การเปลี!ยนแปลง หรื อการตีความ มาตรฐานทางการบัญชีดงั กล่าว อาจทํา
ให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํา หรื อจําแนกประเภทรายการทางบัญชีใหม่ และอาจต้ องปรับแก้ เปลี!ยนแปลง หรื อแก้ ไขงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ รวมถึงรายการที!อยูใ่ นเอกสารฉบับนี /อีกด้ วย
1.1.17 สินค้ าคงเหลืออาจอยู่ในระดับทีไม่ เพียงพอ หรื อมากเกินไป ส่ งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ เพิมขึนG หรื อทําให้ บริ ษัทฯ สูญเสียยอดขาย ซึงอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุรกิจ ผลการ
ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
บริ ษัทฯ ต้ องรักษาสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ นระดับที!เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega
We CareTM และธุรกิจการจัดจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า MaxxcareTM ของบริ ษัทฯ ให้ ประสบผลสําเร็ จ ตลอดจน
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ตอบสนองความต้ องการของตลาดได้ นอกจากนี / บริ ษัทฯ มีความเสีย! งที!จะมีการสะสมของสินค้ าคงเหลือเกินกว่าที!บริ ษัทฯ
ต้ องการได้ โดยเฉพาะสินค้ าคงเหลือในธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ เอง
ความเสีย! งดังกล่าว เป็ นผลจากการเปลี!ยนแปลงอย่างรวดเร็ วใน วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (product life cycle) ความพึง
พอใจของผู้บริ โภคที!เปลีย! นแปลงไป ความไม่แน่นอนในความสําเร็ จของการนําผลิตภัณฑ์เข้ าสูต่ ลาด และยอดขายคงค้ าง
ของลูกค้ าภายใต้ ธุรกิจการจัดจําหน่ายของบริ ษัทฯ ตลอดจนสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที!ผนั ผวนในช่วงระยะเวลาที!ผา่ น
มา
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถคาดการณ์ได้ อย่างถูกต้ องเกี!ยวกับแนวโน้ ม และเหตุการณ์ทางการ
ตลาดข้ างต้ น รวมถึงหลีกเลี!ยงการเก็บสะสมสินค้ าในปริ มาณที!เกินกว่าความต้ องการ หรื อการเก็บสินค้ าไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการของตลาดได้ เนื!องจาก
ความต้ องการผลิตภัณฑ์อาจเปลี!ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างช่วงเวลาที!บริ ษัทฯ ได้ รับคําสัง! ให้ ผลิต
ผลิตภัณฑ์ และช่วงเวลาที!บริ ษัทฯ จัดส่งผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพื!อขาย
เมื!อบริ ษัทฯ เริ! มนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสูต่ ลาด การคาดการณ์ความต้ องการของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวอย่างถูกต้ อง
นัน/ ทําได้ ยาก และ
การซื /อสินค้ าคงเหลือบางประเภท บริ ษัทฯ อาจต้ องใช้ ระยะเวลานานในการรอสินค้ า
การที!บริ ษัทฯ มีระดับสินค้ าคงเหลือที!เกินความต้ องการของลูกค้ าอาจส่งผลให้ (1) บริ ษัทฯ อาจต้ องมีการตังสํ
/ ารอง หรื อ
ตัดรายการสินค้ าคงเหลือส่วนเกิน (2) สินค้ าคงเหลือดังกล่าวหมดอายุ หรื อ (3) ค่าใช้ จ่ายในการรักษาสินค้ าคงเหลือ
เพิ!มขึ /น ในทางกลับกัน หากบริ ษัทฯ ประเมินความต้ องการของผู้บริ โภคตํ!าเกินไป หรื อไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ ทนั
ตามกําหนดเวลา บริ ษัทฯ อาจต้ องประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้ าคงเหลือ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้ าได้ ตาม
คําสัง! ซื /อของลูกค้ า และย่อมส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า ซึ!งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.18 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรั ฐบาลในตลาดทีสําคัญบางแห่ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่ อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2555 รายได้ รวมของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากประเทศกําลังพัฒนาเช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศไนจี เรี ย ประเทศยูเครน และประเทศเปรู (“ตลาดทีมีความเสียงสูง”) ซึ!งคิดเป็ น
ประมาณ ร้ อยละ 65.7 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ ดังนัน/ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนการเติบโตของ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากการพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จ การเมือง และกฎหมายในตลาด
ดังกล่าว ความเสี!ยงในการดําเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าว ที!อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี /
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สภาพความไม่มนั! คงทางการเมืองซึ!งยังไม่มีข้อยุติ สงคราม การก่อความไม่สงบ และการเป็ นปรปั กษ์ ในบาง
ประเทศและภูมิภาคซึง! บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ หรื อกําลังจะประกอบธุรกิจในอนาคต
ระบบกฎหมายที!ยงั ไม่ได้ รับการพัฒนา
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศ
ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อ
ภัยธรรมชาติ
การไม่สามารถเข้ าถึงทรัพยากรบุคคลในประเทศดังกล่าว
การดําเนินการทางราชการ เช่น การเวนคืนทรัพย์สิน การเปลี!ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับทัว! ไป การควบคุม
อัตราแลกเปลีย! น ความยุง่ ยากในการบังคับสิทธิตามสัญญา
ข้ อจํากัดในการลงทุนในบางประเทศ และ
การเปลี!ย นแปลงนโยบายการค้ าทั!ว โลก เช่น การควํ! าบาตร และการสั!งห้ ามค้ าขายที! กํา หนดโดยประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศอื!นๆ
แม้ เศรษฐกิจของตลาดที!มีความเสี!ยงสูง ได้ เปลี!ยนจากเศรษฐกิจที!รัฐบาลมีการควบคุมอย่างเข้ มงวด เป็ นเศรษฐกิจแบบ
เปิ ด (market-oriented economy) ตลาดมากขึ /น ทรัพย์สนิ ในการประกอบธุรกิจโดยทัว! ไปส่วนใหญ่ในตลาดที!มีความเสีย! ง
สูงยังคงเป็ นของรัฐบาลอยู่ และรั ฐบาลของตลาดที!มีความเสี!ยงสูงยังควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจโดยการจัดสรร
ทรัพยากร การควบคุมการชําระหนี /ที!เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การกําหนดนโยบายการเงิน และการให้ สิทธิพิเศษแก่
ธุรกิจ หรื อบริ ษัทบางประเภท
ในช่วงที!ผ่านมา รัฐบาลของแต่ละประเทศในตลาดที!มีความเสี!ยงสูง ได้ ดําเนินมาตรการในระดับที!แตกต่างกัน ในการใช้
ประโยชน์จากกลไกตลาดในการปฏิรูปเศรษฐกิจ การลดการถือกรรมสิทธิqของรัฐในทรัพย์สนิ ที!ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และ
การสร้ างการกํากับดูแลกิจการที!ดีในการดําเนินธุรกิจ มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจเหล่านี /อาจมีการปรับ หรื อเปลี!ยน หรื อ
นํามาใช้ โดยไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเภทธุรกิจ หรื อในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ดังนัน/ มาตรการบางประการเหล่านี /
อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจโดยรวม แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยทัว! ไป ระบบกฎหมายของตลาดที!มีความเสี!ยงสูงบางแห่งมีความไม่แน่นอน ซึ!งอาจทําให้ ความคุ้มครองทางกฎหมาย
ต่อบริ ษัทฯ มีจํากัด โดยเฉพาะการคุ้มครองเครื! องหมายการค้ า และธุรกิจของบริ ษัทฯ (รวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอม) บริ ษัทฯ
อาจประสบอุปสรรคในการดําเนินการทางกฎหมาย และบังคับตามคําพิพากษากับผู้ที!ปฏิบตั ิผิดสัญญา หรื อหน้ าที!ตาม
กฎหมายต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้ที!ละเมิดเครื! องหมายการค้ า และใบอนุญาตของบริ ษัทฯ
1.1.19 บริ ษัทฯ มีการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับวัตถุอันตรายและต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับด้ าน
สิงแวดล้ อม ซึงอาจทําให้ บริษัทฯ มีข้อจํากัด ในการดําเนินธุรกิจ และมีค่าใช้ จ่ายสูงขึนG ได้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เกี!ยวข้ องกับการจัดเก็บ การใช้ และการกําจัด วัตถุอนั ตราย รวมถึงสารเคมีที!มีฤทธิqกดั กร่ อน
ระเบิดได้ และติดไฟง่าย และของเสียชีวภาพ บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมาย และข้ อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ
และท้ องถิ!นเกี!ยวกับการใช้ การผลิต การจัดเก็ บ การจัดการ และการกําจัดวัตถุอันตรายเหล่านี / แม้ บริ ษัทฯ จะเชื! อว่า
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ขันตอนความปลอดภั
/
ยของบริ ษัทฯ ในการจัดการและกําจัดวัตถุเหล่านี /จะเป็ นไปตามมาตรฐานที!กําหนดโดยกฎหมายและ
ข้ อบังคับ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถขจัดความเสีย! งในการปนเปื อ/ น หรื ออันตรายจากวัตถุเหล่านี /
ได้
1.1.20 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
อย่ างเข้ มงวด และข้ อบังคับของทางราชการ ในอนาคตอาจสร้ างภาระเพิมให้ แก่ ธุรกิจของบริ ษัท ฯ
และส่ งผลกระทบในทางลบต่ อธุ รกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุ รกิจของ
บริษัทฯ อย่ างมีนัยสําคัญ
โดยทัว! ไป ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ า Mega We CareTM ของบริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ ข้อบังคับ และการกํากับ
ดูแลที!เข้ มงวดของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ!ง กรอบการกํากับดูแลที!ครอบคลุมทุกด้ านของการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ซึง! รวมถึงข้ อกําหนดอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ องกับ ขันตอนการอนุ
/
มตั ิ การผลิต การอนุญาต และการรับรอง ขันตอนการต่
/
อ
อายุ และการประเมินตามรอบระยะเวลา การขึ /นทะเบียนยาใหม่ การควบคุมคุณภาพ การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ยา และ
การดูแลรักษาสิง! แวดล้ อม
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับเหล่านี /อาจถือเป็ นความผิดทางแพ่ง หรื อทางอาญา และอาจมีผลในทาง
ลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ชื!อเสียง และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี / กิ จกรรมที!ดํา เนินการ หรื อ จะเริ! มดํ าเนินการเกี! ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพโดยรั ฐ บาลในประเทศที!บริ ษัท ฯ
ประกอบธุรกิจ อาจจะส่งผลให้ อตุ สาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ งสุขภาพเติบโตขึ /น อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
รับประกันได้ ว่า หน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้ อง จะนํานโยบายซึ!งเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมาใช้ นอกจากนี /
หน่วยงานราชการที!เกี!ยวข้ องอาจนําเสนอนโยบายที!ไม่เป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการยกเลิก หรื อการ
แก้ ไขซึ!งนโยบายที!เป็ นประโยชน์ หรื อการนํานโยบายที!ไม่เป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวมาบังคับใช้ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.21 บริ ษัทฯ อาจต้ องรั บผิดชอบต่ อความเสียหายทีเกิดขึนG จากสินค้ าทีไม่ ปลอดภัย (product liability) การ
บาดเจ็บของบุคคล หรื อข้ อเรี ยกร้ องกรณีการทําให้ ผ้ ูอืนเสียชีวิต หรื อการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ สําหรั บ
ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความเสี!ยงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ การตลาด และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์กลุม่ บํารุ ง
สุขภาพ (nutraceutical products) ความเสี!ยงดังกล่าวอาจเกิดมาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที!ไม่ปลอดภัย (2) ผลิตภัณฑ์ที!ไม่มี
ประสิทธิภาพ (3) ผลิตภัณฑ์ที!ชํารุดบกพร่อง (4) ผลิตภัณฑ์ที!มีการปนเปื อ/ น (5) การติดฉลากผลิตภัณฑ์ที!ไม่เพียงพอ และ
ไม่ถกู ต้ อง (6) คําเตือนที!ไม่เพียงพอ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลผลข้ างเคียงที!ไม่เพียงพอ หรื อการทําให้ เข้ าใจผิด และ (7) การ
จัดจําหน่ายยาปลอมโดยไม่เจตนา
ในกรณีที!ผ้ บู ริ โภคใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ หรื อ ใช้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวโดยไม่ถกู วิธี เป็ นผลให้ มีการบาดเจ็บ หรื อเสียชีวิต
อาจส่งผลให้ ผ้ เู สียหาย เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายที!เกิดขึ /นจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ โดยให้ บริ ษัทฯ
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ชดใช้ คา่ เสียหาย หรื ออาจมีการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ จากตลาด รวมทังหน่
/ วยงานราชการที!เกี!ยวข้ อง อาจสัง! ให้
บริ ษัทฯ ระงับหรื อ หยุดการประกอบกิจการได้
แม้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยความรับผิดชอบต่อความเสียหายที!เกิดขึ /นจากสินค้ าที!ไม่ปลอดภัย (product liability) ซึ!ง
บริ ษัทฯ เชื! อว่าสอดคล้ องกับ หลักปฏิบัติทั!วไปของอุตสาหกรรมนี / อย่างไรก็ ดี หากบริ ษั ทฯ จะต้ องรั บ ผิดชอบตามข้ อ
เรี ยกร้ องของผู้เสียหาย บริ ษัทฯ อาจต้ องดําเนินการชดใช้ ความเสียหายที!เกิดขึ /น ซึง! จะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน ชื!อเสียง และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เป็ นอันตราย แม้ ว่าข้ อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้ อยู่บนพื /นฐานของความเป็ น
จริ ง บริ ษัทฯ อาจต้ องประสบกับเหตุการณ์ที!ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการในผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
หรื อผลิตภัณฑ์ที!รับจ้ างผลิต (OEM) ลดน้ อยลง นอกจากนี / ผลิตภัณฑ์เหล่านี /อาจถูกเรี ยกคืนจากตลาด การเรี ยกคืน
ผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่คํานึงถึงความชอบด้ วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน ชื!อเสียง และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.22 ประกันภัยของบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่ เพียงพอ
บริ ษั ทฯ ได้ ทํ าประกันภัย ที!มี ความคุ้ม ครองตามหลัก ปฏิบัติที!เ ป็ นปกติ ในอุตสาหกรรมนี / อย่า งไรก็ ดี บริ ษัทฯ มิไ ด้ ทํ า
ประกันภัยเต็มจํานวนสําหรับความเสีย! งภัยบางประการ เนื!องจากความเสี!ยงภัยบางประการดังกล่าว ไม่มีประกันภัยที!ให้
ความคุ้มครอง หรื อไม่เป็ นไปตามเงื!อนไขที!สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี / บริ ษัทฯ มิได้ ทําประกันคุ้มครองความ
ล่าช้ าของโครงการที!อยู่ระหว่างดําเนินงาน การสูญเสียค่าเช่าหรื อกําไร หรื อการบกพร่ องในคุณภาพของวัสดุที!ใช้ ดังนัน/
หากเกิดการสูญเสียใดๆ ในส่วนที!บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําประกันภัย หรื อการสูญเสียที!เกินกว่าวงเงินที!บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยไว้
บริ ษัทฯ อาจต้ องสูญเสียเงินทุน และรายได้ ที!คาดว่าจะได้ รับจากทรัพย์สนิ ที!ได้ รับผลกระทบ นอกจากนี / เงิน ที!บริ ษัทฯ ต้ อง
ชําระในส่วนความสูญเสียที!ไม่ได้ ทําประกันภัยไว้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.23 บริ ษัท ฯ อาจไม่ สามารถดํา เนิ น การหาโอกาสในการได้ ม าซึงโครงการในอนาคต หรื อ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการให้ โครงการในอนาคตประสบผลสําเร็จ
กลยุทธ์ ป ระการหนึ!ง ของบริ ษั ท ฯ คื อ การแสวงหาประโยชน์ จากแนวโน้ ม การควบรวมธุ รกิ จ ในอุต สาหกรรมยา และ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพที!มีการกระจายตัวอยู่ในตลาดประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก โดยการเข้ าซื /อกิจการ หรื อ
เครื! องหมายการค้ า เช่น การเข้ าซื /อเครื! องหมายการค้ า EugicaTM ทรัพย์สินทางปั ญญา และเอกสารสิทธิqต่างๆ ที!เกี!ยวข้ อง
กับผลิตภัณฑ์ที!ผลิต และจําหน่ายภายใต้ เครื! องหมายการค้ า EugicaTM จาก บริ ษัท ดีเอชจี ฟาร์ มาซูติคอล จอยท์ สต๊ อก
จํากัด (DHG Pharmaceutical Joint Stock Company) เมื!อวันที! 12 ธันวาคม 2555 นอกจากนี / เพื!อขยายธุรกิจของบริ ษัท
ฯ บริ ษั ทฯ อาจหา ดํ า เนิน การ และจัด ตัง/ โครงการร่ ว มทุนเป็ นครั ง/ คราว อย่า งไรก็ ดี กลยุทธ์ ก ารเข้ า ซื อ/ กิ จ การ หรื อ
เครื! องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ นํามาซึง! ความเสีย! งดังต่อไปนี /
บริ ษัทฯ อาจประเมินมูลค่าของกิจการ หรื อเครื! องหมายการค้ าเป้าหมายที!บริ ษัทฯ จะเข้ าซื /อไม่ถกู ต้ อง
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บริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที!คาดหวังไว้ จากการเข้ าซื /อกิจการ หรื อเครื! องหมายการค้ าที!
บริ ษัทฯ ดําเนินการแล้ วเสร็ จ
บริ ษัทฯ อาจประสบกับปั ญหา และอุปสรรคจากการรวมการดําเนินงาน และ/หรื อเทคโนโลยี หรื อผลิตภัณฑ์ของ
กิจการที!เข้ าซื /อเข้ ากับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ อาจประสบกับการแข่งขันที!รุนแรงจากบริ ษัทคู่แข่งในการเข้ าซื /อกิจการ หรื อเครื! องหมายการค้ าที!อาจ
เกิดขึ /น
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนที!เพียงพอสําหรับการเข้ าซื /อกิจการ หรื อเครื! องหมายการค้ าที!อาจ
เกิดขึ /น และ
บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถรักษาพนักงานที!มีความสําคัญต่อธุรกิจที!บริ ษัทฯ เข้ าไปซื /อกิจการ หรื อไม่สามารถรักษา
พนักงานที!มีความสําคัญ ในการใช้ เทคโนโลยี หรื อมีความสามารถในการนําผลิตภัณฑ์ที!บริ ษัทฯ เข้ าซื /อมาออก
ขายได้ เป็ นผลสําเร็ จ
นอกจากนี / กิจการที!บริ ษัทฯ จะเข้ าซื /ออาจไม่มีระบบควบคุมภายในที!ดี (โดยเฉพาะอย่างยิ!งกระบวนการควบคุมด้ านบัญชี
และการควบคุมภายในทัว! ไปของกิจการ) ซึง! บริ ษัทฯ อาจต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ!มขึ /นในการรวมกิจการอีกด้ วย
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าซื /อกิจการ หรื อเครื! องหมายการค้ าตามกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ หรื อหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถรวม
กิจการที!เข้ าซื /อได้ สาํ เร็ จ หรื อหากกิจการที!เข้ าซื /อ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อดําเนินการตามหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจที!ดีก่อน
การควบรวมกิจการ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าของกิจการที!เข้ าซื /อ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ อาจไม่ได้
รับประโยชน์จากการควบรวมตามที!คาดการณ์ไว้ และส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.24 การดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบียG
ตามที!ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที! 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ มียอดหนี /เงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็ น
จํานวนทังสิ
/ /น 1,582.3 ล้ านบาท ซึง! หนี /เงินกู้ดงั กล่าวส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี /ยแบบลอยตัว
การปรับเพิ!มอัตราดอกเบี /ย อาจทําให้ ต้นทุนการกู้ยืมเงินในอนาคตของบริ ษัทฯ ปรับตัวเพิ!มขึ /นอย่างมาก และ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.1.25 ความเสียงจากอุบัติเหตุ
ในกระบวนการผลิต และการดําเนินงานของโรงงานผลิตของบริ ษัทฯ มีความเสีย! งที!อาจเกิดความผิดพลาด หรื ออุบตั ิเหตุที!
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อหน่วยผลิตไฟฟ้ า และส่งผลให้ การผลิตหยุดชะงัก ซึ!งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี / อุบตั ิเหตุ
อาจก่อความเสียหายต่ออาคาร หรื อสิง! ปลูกสร้ างในบริ เวณใกล้ เคียง ซึง! อาจก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายที!
เกิดขึ /นต่อธุรกิจและชุมชนโดยรอบ
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1.1.26 ความเสียงด้ านการขนส่ ง
ในการธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องพึ!งพาการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ และ
การขนส่งสินค้ าจากโรงงานผลิต หรื อคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ไปยังลูกค้ า โดยการขนส่งทางบก ทางเรื อ และทางอากาศ
ดังนัน/ หากมีเหตุที!ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถใช้ งานช่องทางการขนส่งดังกล่าวได้ ตามปกติ เนื!องจากเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรื อจากเหตุการณ์ อื!นๆ เช่น การประท้ วง และอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น ซึ!งหากบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
แก้ ปัญหาดังกล่าวได้ อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.2

ความเสียงในการบริหารจัดการ

1.2.1

บริ ษัทฯ อาศัยความรู้ ความสามารถของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญในการบริ หารจัดการ ธุรกิจ
หากบริ ษัทฯ ไม่ สามารถรั กษาไว้ ซึงผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบในทางลบต่ อ
ธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ างมี
นัยสําคัญ

ความสําเร็ จในอนาคตของบริ ษัทฯ ขึ /นอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื!องของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
บริ ษัทฯ ต้ องอาศัยความเชี!ยวชาญและประสบการณ์ ของผู้บริ หาร โดยเฉพาะประสบการณ์ที!เกี!ยวข้ องกับธุรกิจยา และ
ความรู้ด้านวิชาชีพอื!นๆ นอกจากนี / ความสําเร็ จในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ก็ขึ /นอยูก่ บั ความทุม่ เทและความ
ชํ า นาญของบุค ลากรด้ า นการขายและการตลาด ดัง นัน/ ความสามารถของบริ ษั ท ฯ ที! จ ะรั ก ษาบุค ลากรที! สํา คัญ ไว้
โดยเฉพาะผู้บริ หารระดับสูง บุคลากรสําคัญด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรสําคัญด้ านการขายและการตลาด ซึ!ง
เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ การแข่งขันให้ ได้ มาซึ!งบุคลากรเหล่านี /อาจทําให้ บริ ษัทฯ ต้ อง
เสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื!นๆ ที!สงู กว่าบริ ษัทคูแ่ ข่งเพื!อรักษาไว้ ซงึ! บุคลากรเหล่านี / และอาจทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพิ!มขึ /น และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถจูงใจ หรื อรักษาบุคลากรที!จําเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ซึ!ง
อาจทําให้ การดําเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ หยุดชะงักลงได้ การสูญเสียพนักงานสําคัญ รวมถึงผู้บริ หาร
ระดับสูง บุคลากรสําคัญด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากรสําคัญด้ านการขายและการตลาด อาจทําให้ ธุรกิจและ
โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหายเป็ นอย่างมาก
บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทําประกันภัยในกรณีที!มีการสูญเสียไปซึ!งบุคลากรที!สําคัญของบริ ษัทฯ ดังนัน/ หากบริ ษัทฯ ต้ องสูญเสีย
บุคลากรดังกล่าวไป บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถหาผู้ที!มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งแทนได้ ในเวลาที!เหมาะสม และ
บริ ษัทฯ อาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการสรรหา และฝึ กอบรมบุคลากรใหม่เพิ!มขึ /น ซึ!งอาจทําให้ ธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ หยุดชะงักลงได้
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นอกจากนี / หากบุคลากรที!สําคัญคนใดของบริ ษัทฯ ไปร่ วมงานกับคู่แข่ง หรื อจัดตังบริ
/ ษัทคู่แข่งขึ /น บริ ษัทฯ อาจสูญเสีย
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ซึง! อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
1.2.2

กลุ่มผู้ถอื หุ้นทีมีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สามารถควบคุมเสียงของทีประชุมผู้ถอื หุ้นได้

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ในครั ง/ นีแ/ ล้ วเสร็ จ กลุ่มผู้ถือหุ้นที!มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท ยู
นิสเตรทช์ จํากัด และครอบครัวชาห์ จะถือหุ้นโดยตรง และโดยอ้ อมในบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนรวมมากกว่าร้ อยละ 50.0 ของ
จํานวนหุ้นที!ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
/
ษัทฯ จึงทําให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นที!มีอํานาจควบคุมดังกล่าวมีอํานาจในการ
ควบคุมการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที!ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
/
ไม่ว่าจะเป็ นเรื! องการ
แต่งตัง/ กรรมการ หรื อ การขอมติในเรื! องอื!นที! ต้องใช้ เสียงส่ว นใหญ่ ข องที!ประชุมผู้ถือ หุ้น ยกเว้ นเรื! อ งที!กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที!ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน/ จึงเป็ นการยากที!ผ้ ถู ือหุ้นรายอื!นจะ
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื!อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื! องที!กลุม่ ผู้ถือหุ้นที!มีอํานาจควบคุมเสนอได้
1.3

ความเสียงเกียวกับการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

1.3.1

ความเสียงจากการนํ าหุ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ เข้ า จดทะเบี ยนเป็ นหลั กทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ

บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว! ไปในครัง/ นี / ก่อนที!จะรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี!ยวกับการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
/ / บริ ษัทฯ ได้ ยื!น
คําขออนุญาตนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ วเมื!อวันที! 18 กรกฏาคม 2556 ซึง! บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที!ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื /องต้ นแล้ วพบว่า
บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที!จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื! อง
การรั บหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิq เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ลงวันที! 22 มกราคม 2554 (และที!มีการแก้ ไขเพิ!มเติม)
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังคงมีความไม่แน่นอนที!จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน/
ผู้ล งทุน อาจมี ค วามเสี! ย งเกี! ย วกับ สภาพคล่อ งในการซื อ/ ขายหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญได้ ตามราคาที!คาดการณ์ ไว้ หากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
1.3.2

บริษัทฯ อาจไม่ สามารถจ่ าย หรืออาจเลือกทีจะไม่ จ่ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ!ากว่าร้ อยละ 25.0 ของกําไรสุทธิรายปี (หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และสํารองตามกฎหมาย) นับแต่วนั ที!บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ในแต่ละปี อาจแตกต่างกัน ขึน/ อยู่กับการดํ าเนิ นธุ รกิ จ สถานะการเงิ น แผนการลงทุน ความจํ าเป็ นในการใช้ เงิ นทุน
หมุนเวียนเพื!อดําเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริ ษัทฯ และปั จจัยอื!นๆ ที!เกี!ยวข้ อง
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การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว มีโอกาสเปลีย! นแปลงได้ ตามสถานการณ์ โอกาส และการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ!งหาก
บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นอื!นใด เช่น การขยายธุรกิจ การลงทุนโครงการในอนาคต หรื อเกิดเหตุการณ์มิได้ คาดคิดที!สง่ ผลเชิง
ลบต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ อาจส่งผลให้ บริ ษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลตํ!ากว่าอัตราที!กําหนดไว้ หรื อไม่จ่าย และ
อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.3.3

ความสามารถของผู้ถอื หุ้นในการเข้ าจองซือG หุ้นสําหรับกรณีทีบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นมีจาํ กัด

แม้ วา่ บริ ษัทมหาชนในประเทศไทย จะไม่ถกู บังคับให้ ต้องเสนอสิทธิในการจองซื /อหลักทรัพย์ใหม่แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เมื!อมีการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ แต่บริ ษัทมหาชนในประเทศไทยอาจเสนอขายหลักทรัพย์ที!ออกใหม่โดยการเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (right offering) ได้ เป็ นครัง/ คราว การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์หรื อ
กฎระเบียบอื!นๆ ในบางประเทศ อาจเป็ นข้ อจํากัดมิให้ ผ้ ลู งทุนบางรายเข้ าจองซื /อหุ้นใหม่ที!เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอนาคตได้ และส่งผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ลงทุนเหล่านันลดลง
/
ทังนี
/ / บริ ษัทไม่มีหน้ าที! และไม่
อาจคาดหมายได้ ว่าจะมีหน้ าที!ในการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในประเทศใดๆ ที!อยู่นอกประเทศไทย เพื!อให้ ผ้ ู
ลงทุน ต่า งชาติ ไ ด้ รั บ สิท ธิ ใ นการจองซื อ/ หุ้น ใหม่ที! เ สนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ที! บ ริ ษั ท ฯ อาจ
ดําเนินการในอนาคต
1.3.4

ความเสียงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ หลังเข้ าทําการซือG ขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสําหรับการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียน
และทําการซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การที!ห้ ุนสามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียน และซื /อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มิได้ เป็ นการรับรองว่าตลาดการซื /อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะดีขึ /น หรื อสภาพคล่องของการซื /อขายหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ จะดีขึ /น แม้ วา่ ตลาดการซื /อขายหุ้นสามัญจะดีขึ /นก็ตาม นอกจากนี / ราคาซื /อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
มีแนวโน้ มที!จะผันผวน เนื!องจากปั จจัยหลายประการ เช่น
(1) นักวิเคราะห์เปลีย! นแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และคําแนะนําให้ ซื /อหรื อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ
(2) ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมืองทังในและต่
/
างประเทศ
(3) ความผันผวนของผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริ ษัทฯ ตามจริ งหรื อตามที!คาดการณ์
(4) ข้ อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ
(5) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย! นเงินตราต่างประเทศ
(6) การขายหรื อจะขายหุ้นเป็ นจํานวนมากของผู้ถือหุ้นปั จจุบนั
(7) การเข้ ารับตําแหน่งหรื อการลาออกของบุคลากรที!สาํ คัญ
(8) การเปลีย! นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที!เกี!ยวข้ อง
(9) ความเสีย! งอื!นๆ ที!อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
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นอกจากนี / ตังแต่
/ อดีตจนถึงปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์อื!นในต่างประเทศต่างมีความผันผวนทังใน
/
ด้ านราคา และปริ มาณการซื /อขาย ซึ!งอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดและปริ มาณการซื /อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หลัง
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าทําการซื /อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
ทังนี
/ / ปั จจัยข้ างต้ น และปั จจัยอื!นๆ อาจส่งผลให้ ราคาตลาดและความต้ องการซื /อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มีความผันผวนสูง
ซึ!งอาจจํากัดหรื อขัดขวางมิให้ ผ้ ูลงทุนสามารถขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ในราคาที!เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ นอกจากนี / ในอดีต เมื!อราคาตลาดของหุ้นสามัญมีความผันผวน
บางครัง/ ผู้ถือหุ้นเคยรวมตัวกันฟ้ องคดีหลักทรัพย์ (Securities Class Action) เพื!อดําเนินคดีกบั บริ ษัทที!ออกหุ้นสามัญ ดังนี /
หากมีผ้ ถู ือหุ้นรายใดดําเนินการฟ้ องร้ องบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ อาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการต่อสู้คดี หรื อหากบริ ษัทฯ
แพ้ คดี บริ ษัทฯ อาจต้ องจ่ายค่าเสียหายจํานวนมาก
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