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1. ปจจัยความเสี่ยง
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัท
และบริษัทยอย และมูลคาหุนของบริษัท นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยง
อื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัท พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจ
เปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุน ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัทและ
บริษัทยอย ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้ หรือ โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณ
ในอนาคต อันเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันซึ่งมิไดเปนการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณในอนาคต
และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่
อางถึงหรือเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือ
คัดยอจากสิ่งพิมพหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูล
ดังกลาวแตประการใด
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ มีความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่สําคัญดังนี้
1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ความเสี่ยงจากการไมมีที่ดินที่ตั้งโรงงานเปนของบริษัทเอง
ปจจุบันโรงงานผลิตสินคาของบริษัททั้งสองแหง ไดแก โรงงานบางชัน อยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน
เสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เนื้อที่ดิน 2 ไร 1 งาน 88.2 ตารางวา และโรงงานคลอง 13 อยูที่ถนนทางหลวงชนบท
ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝงตะวันตก) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 97 ไร 3 งาน 49 ตารางวา ตั้งอยูบน
ที่ดินของกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเชาที่ดินเปลา/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของโรงงานทั้งสองแหง กับ
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัท เพื่อใชเปนโรงงานผลิตสินคาของบริษัท มีอัตราคาเชาเปนอัตราตลาดซึ่งกําหนดโดยการ
อางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ
โรงงานบางชัน เปนโรงงานแหงแรกของบริษัท มีผูถือหุนใหญรายหนึ่งของบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน พรอมอาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสรางตางๆ ของโรงงานแหงนี้ ซึ่งบริษัทไดใชเปนโรงงานผลิตสินคาของบริษัท
มาตั้งแตเริ่มประกอบกิจการจนถึงปจจุบัน โดยบริษัทไดทําสัญญาเชาสินทรัพยดังกลาวกับผูถือหุนใหญ อายุสัญญาเชา
3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 3 ป
นอกจากนี้ ที่ผานมาบริษัทไดกอสรางสิ่งปลูกสรางอื่นๆ เพิ่มเติมบนที่ดินเชาดังกลาว ไดแก อาคารโรงอาหาร พื้นที่โลง
มีหลังคาคลุมหรือคลังสินคา เปนตน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทบันทึกบัญชีสิ่งปลูกสรางดังกลาวในงบ
การเงินของบริษัท โดยมีมูลคาตามราคาทุน 13.23 ลานบาท และมูลคาตามบัญชีสุทธิ 8.39 ลานบาท
โรงงานคลอง 13 เป น โรงงานแห งที่ ส องของบริ ษัท มีก ลุม ผูถื อ หุ นใหญ ทั้ งหมดของบริ ษัท เป น เจ า ของ
กรรมสิทธิ์รวมกันในที่ดินเปลาซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงานนี้ ซึ่งบริษัทไดลงทุนกอสรางอาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสราง
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ตางๆ บนที่ดินดังกลาว โดยไดเริ่มกอสรางในป 2553 การกอสรางไดแลวเสร็จและเริ่มสายการผลิตแรกในเดือน
เมษายน 2555 ปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวอายุสัญญาเชา 20 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2576 และเมื่อพนระยะเวลา 3 ป นับจากวันเริ่มตนของสัญญาบริษัทมีสิทธิซื้อที่ดินดังกลาว ใน
ราคาเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองรายที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง ณ วันที่
30 กันยายน 2556 อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสรางดังกลาวมีมูลคาตามราคาทุน 291.09 ลานบาท และมูลคาตามบัญชี
สุทธิ 267.32 ลานบาท (รายละเอียดสาระสําคัญของสัญญาเชา สรุปไวในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ขอยอย 5.3.1 สัญญาเชา (1) สัญญาเชาที่ดินและอาคารโรงงาน)
บริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดและใหความสําคัญกับการลงทุนขยายการผลิตเพื่อสรางโอกาสการเติบโตใน
อนาคตมากกวาการลงทุนในที่ดินโรงงาน จึงไดตัดสินใจทําสัญญาเชาแทนการซื้อทันที โดยการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางโรงงานบางชัน บริษัทตกลงทําสัญญาเชาระยะสั้น เนื่องจากในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะยายโรงงานบางชันไป
รวมกับโรงงานคลอง 13 ดวยสาเหตุที่โรงงานบางชันมีพื้นที่คอนขางเล็กและไมสามารถขยายเพิ่มเติมไดอีก ในขณะที่
โรงงานคลอง 13 เปนโรงงานใหมและมีขนาดใหญเพียงพอที่จะรองรับการขยายกําลังการผลิตไดอีก รวมถึงการยาย
การผลิตของโรงงานบางชันมาที่โรงงานคลอง 13 ดวย ซึ่งการรวมศูนยการผลิตดังกลาว จะชวยใหการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากรรวมกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานการผลิต คลังสินคา และระบบโลจิสติกส
ซึ่งจะทําใหบริษัทมีตนทุนและคาใชจายที่ลดลงในระยะยาว สําหรับการเชาที่ดินที่โรงงานคลอง 13 นั้น ในอนาคตหาก
บริษัทมีกระแสเงินสดเหลือจากการดําเนินงานและการขยายกิจการตามสมควรแลว บริษัทจะพิจารณาซื้อที่ดินดังกลาว
จากกลุมผูถือหุน ตามหลักการที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 ทั้งนี้ การซื้อที่ดินดังกลาวจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา (เชน สิทธิในการซื้อเมื่อพนระยะเวลา 3
ป นับจากวันเริ่มตนของสัญญา ในราคาเฉลี่ยของราคาประเมินที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระสองรายที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เปนตน) รวมทั้งจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
กับการทํารายการระหวางกัน และจะตองไดความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุนตอไป
อยางไรก็ตาม ในระหวางการเชาที่ดินดังกลาวบริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัททําผิดสัญญาเชา และมี
ผลใหสัญญาเชาตองสิ้นสุดลง ซึ่งในกรณีนี้อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสรางตางๆ ที่บริษัทไดลงทุนกอสรางบนที่ดิน
เชา จะตกเปนของผูใหเชา โดยบริษัทจะไมไดรับการชดเชยใดๆ อีกทั้งจะตองตั้งดอยคาเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรใน
สวนไดกอสรางบนที่ดินเชาดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทมีภาระตองจายคาเชาตามสัญญาดังกลาวทุกเดือนเปนจํานวนเงินรวม 644,136 บาทตอเดือน
สําหรับคาเชาในปแรก และมีอัตราคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 - 3.33 ตอป ซึ่งบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอตอการชําระ
คาเชาดังกลาวได รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญาเชา เชน การดูแล บํารุงรักษาซอมแซม อาคาร โรงงาน
สิ่งปลูกสรางใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดไป การชําระคาภาษีอันเกี่ยวของกับทรัพยสินที่เชา เปนตน เปนสิ่งที่
บริษัทตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดอยูแลว และเชื่อวาบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาไดทุกประการ
และไมมีเหตุใหบริษัทตองถูกยกเลิกสัญญากอนกําหนดเวลา ประกอบกับผูใหเชาเปนกลุมผูถือหุนใหญของบริษัท
(ปจจุบันถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 100 กอนการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้) และมีสวนรวมในการ
บริหารงาน สรางความเจริญเติบโตใหแกกิจการของบริษัท จึงเชื่อมั่นไดวาการทําสัญญาเชาที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางในครั้งนี้ จะไมมีผลกระทบตอการผลิตและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
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1.1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันทางธุรกิจ
ในปจจุบันสภาวะการแขงขันในธุรกิจเครื่องดื่มคอนขางสูง ทั้งจากผูประกอบการในธุรกิจผลิตและจําหนาย
เครื่องดื่มที่มีอยูจํานวนมาก และการเขามาของผูประกอบการรายใหม การสามารถทดแทนกันไดงายของเครื่องดื่มใน
แตละประเภท และการออกสินคาใหมของผูประกอบการตางๆ ตลอดจนการทํากิจกรรมทางการตลาด และการใชงบ
โฆษณาประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มหรือรักษาสวนแบงการตลาดของผูประกอบการตางๆ สงผลให
การแขงขันในธุรกิจคอนขางรุนแรง และอาจมีผลกระทบในเชิงลบตอความสามารถในการทํากําไรของผูประกอบการ
โดยรวม
ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการแขงขันที่อาจทําใหบริษัทตองสูญเสียสวนแบงการตลาด บริษัทจึงได
มีการเตรียมความพรอมเสมอเพื่อรองรับการแขงขันในธุรกิจ อีกทั้งมีการปรับตัวใหทันกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายสําหรับกลุมผูบริโภคตางๆ และการสราง
แบรนดใหมีความแข็งแกรงเพื่อเพิ่มมูลคาและความแตกตางในตลาด ซึ่งไมเพียงแตการพัฒนาเพื่อออกเครื่องดื่มใหมๆ
ที่เนนสุขภาพ รสชาติ หรือความสวยงามจากการบริโภคแลว แตยังไดพัฒนาดานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหส วยงาม สรางความคุม คา คุณคาทางโภชนาการและความปลอดภั ย ใหส อดคลองกับความตองการของ
ผูบ ริโ ภคให ได สู งสุ ด เพื่ อ สร า งมู ลค า เพิ่ ม ให กั บ ตั ว สิน ค า ตลอดจนมี ก ารสง เสริ ม การขายในรู ป แบบต า งๆ อย า ง
เหมาะสม เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด รวมทั้งใหกลับมาซื้อซ้ําใหมากที่สุด
1.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญจากการจัดจําหนายในชองทางการคาปลีกสมัยใหม
รายไดจากการขายสินคาในประเทศยังคงเปนรายไดที่สําคัญของบริษัท ถึงแมสัดสวนรายไดตางประเทศจะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากความสําเร็จของการขยายตลาดในตางประเทศ ที่ทําใหยอดการสงออกเพิ่มสูงขึ้นมา
โดยตลอด โดยในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 รายไดจากการขายในประเทศเทากับรอยละ 67.72 และ
รอยละ 49.38 ของรายไดจากการขายรวมตามลําดับ ที่เหลือเปนการสงออกจําหนายในตางประเทศ โดยการขายใน
ประเทศสวนใหญมาจากการจําหนายในชองทางการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ไดแก รานสะดวกซื้อ
(Convenience Store) ซุปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต เปนตน ที่เหลือเปนการจําหนายในชองทางการคาปลีกแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade)
ในปจจุบันรานคาปลีกสมัยใหมซึ่งเปนชองทางหลักของการจําหนายสินคาของบริษัทมีการเติบโตอยาง
รวดเร็วและมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นสําหรับการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งมีสวนผลักดันใหยอดขายสินคาของ
บริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันรานคาปลีกสมัยใหม ก็มีสภาวะการแขงขันที่รุนแรง โดยมีการใชกลยุทธการ
แขงขันดานราคาและการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ เพื่อดึงดูดลูกคาหรือผูบริโภคใหมาซื้อสินคา โดยสวนใหญ
หางจะมีอํานาจตอรองสูงกับคูคาหรือเจาของสินคา และมักจะมีการรองขอคาสนับสนุน สวนลดการคาหรือคาใชจาย
ตางๆ จากบริษัทที่เปนคูคาหรือเจาของสินคา ประกอบกับเจาของสินคาตองมีการทําโฆษณาสินคาในรูปแบบตางๆ
เพื่อเสริมสรางยอดขายและใหสินคาเปนที่รูจักแพรหลาย สงผลใหบริษัทหรือเจาของสินคาตองรับภาระการแขงขัน
และคาใชจายที่เพิ่มขึ้น และมีตนทุนทางการตลาดที่สูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
ดังนั้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงไดวางแผนงานการกระจายสินคาในชองทางตางๆ เพื่อ
สรางความสมดุลของสัดสวนการขายระหวางชองทางการคาปลีกสมัยใหม และการคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) รวมถึงชองทางการจําหนายในตางประเทศใหเกิดความเหมาะสม ควบคูไปกับการควบคุมดูแลการบริหารการ
ใชจายในแตละชองทางใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาความสัมพันธที่ดี โดยการจัดกิจกรรม
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ทางการตลาดและการส ง เสริ ม การขายรว มกัน และให ค วามร วมมื อ กั บ โมเดิรน เทรดและรา นค าต างๆตามความ
เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาแบรนดใหมีความแข็งแกรง ชัดเจน สรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ เพื่อ
สรางการเติบโตของยอดขายของบริษัทไปพรอมกับการขยายตัวและการเพิ่มสาขาของรานคาประเภทตางๆในตลาด
อยางไรก็ตามในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทไมมีรายไดจากการขายสินคาใหแกลูกคารายใดราย
หนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขายรวม
1.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคา ไดแก น้ําตาลทรายหรือน้ําเชื่อมบริสุทธิ์ (Liquid Sucrose) ซึ่งเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตเครื่องดื่ม และ เม็ดพลาสติกพีอีที (PET : Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
บรรจุภั ณ ฑข วดพี อี ที บริษั ท จัด หาด ว ยการซื้ อ จากผูข ายในประเทศ ซึ่ง วั ตถุ ดิ บ ดั ง กล า วเป นสิ น คา โภคภั ณ ฑ
(Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานในตลาด หากราคาของวัตถุดิบดังกลาวปรับตัวสูงขึ้น อาจ
สงผลกระทบใหบริษัทมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ บริษัทยังมีวัตถุดิบหลักประเภทอื่นที่ใชผลิตสินคา ไดแก
น้ําผลไมเขมขน ผงกาแฟ เปนตน ซึ่งมีมูลคาการสั่งซื้อในสัดสวนที่ไมมากนัก โดยสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบตางๆ
ดังกลาวไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาการสั่งซื้อรวม
เม็ดพลาสติกพีอีที สินคาของบริษัทสวนใหญบรรจุในขวดพลาสติกพีอีทีที่บริษัทสามารถผลิตไดเองใน
โรงงานของบริษัท ซึ่งตนทุนการผลิตขวดนับเปนตนทุนหลักในการผลิตสินคาของบริษัทดวย โดยราคาเม็ดพลาสติกที่
ใชในการผลิตขวดมีความผันแปรตามราคาซื้อขายของตลาดโลกและการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบ ดังนั้นการปรับ
ราคาขึ้นหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตบรรจุภัณฑขวดของบริษัท เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตขวดสวนใหญมาจากตนทุนเม็ดพลาสติก อยางไรก็ตามในป 2555 และชวง 9 เดือนแรกของป 2556
ราคาน้ํามันมีความผันผวนไมมากนัก สงผลใหราคาวัตถุดิบดังกลาวคอนขางนิ่งและไมผันผวนนัก
น้ําตาลทราย ผลผลิตของน้ําตาลทรายขึ้นกับออยซึ่งเปนพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตขึ้นอยูกับสภาพดิน
ฟา อากาศ และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากภาวะโลกรอนในปจจุบัน หรืออาจไดรับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ ซึ่งสงผลกระทบตอผลผลิตน้ําตาลทรายที่อาจมีการขาดแคลนในบางชวง หรืออาจมีราคาสูงขึ้นจากความไม
สมดุลยของอุปสงคและอุปทานในตลาดได แตทั้งนี้บริษัทไดสั่งซื้อน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลเชื่อมบริสุทธิ์จากผูขายใน
ประเทศ ซึ่งในปจจุบันราคาน้ําตาลทรายในประเทศถูกกําหนดโดยกระทรวงพาณิชย และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงของราคาบอยนัก ที่ผานมาบริษัทไดรับการยืนยันปริมาณตามความตองการใชของบริษัทจากผูขายเพื่อใหมีเพียงพอ
กับเปาหมายยอดขายที่ไดกําหนดไวในแตละป จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอการขาดแคลนวัตถุดิบดังกลาว อยางไรก็
ตาม ในอนาคตหากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ําตาลทรายตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ เพื่อรองรับ
กอนการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ในป 2558 จะทําใหการปรับตัวของราคาน้ําตาลทรายมีความผัน
ผวนมากขึ้น และอาจมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตของบริษัทได
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของวัตถุดิบดังกลาว และไดมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
และการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา และวิเคราะห
แนวโนมของราคาวัตถุดิบ รวมถึงการประเมินความตองการใชวัตถุดิบในการผลิต เพื่อใหบริษัทวางแผนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบใหสอดคลองกับแผนการผลิต โดยทําการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอการผลิต ปองกัน
การขาดแคลนวัตถุดิบ และการจัดเก็บสินคาอยางเหมาะสมไมมากหรือนอยจนเกินไป เพื่อใหมีตนทุนการผลิตที่ดีที่สุด
โดยไมจําเปนตองเก็บ (stock) วัตถุดิบไวมากเกินความจําเปน และวัตถุดิบบางประเภทที่ตองใชจํานวนมาก บริษัทจะ
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กําหนดปริมาณความตองการรวมกับผูผลิตเปนรายป และทําการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาไวเปนบางสวนในราคาที่ตกลง
กัน เพื่อปองกันความผันผวนของราคา และสรางความเชื่อ มั่นวาจะไมมีปญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบในการผลิ ต
นอกจากนี้ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สําคัญในแตละรายการ บริษัทมีการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ของ
ผูขายอยางนอย 2 - 3 ราย เพื่อปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน
1.1.5 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
ในการออกผลิตภัณฑใหมแตละครั้ง ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง โดยเฉพาะการทําการตลาด รวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย เพื่อใหสินคาเปนที่รูจัก ไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภค และสามารถ
สรางยอดขายในระดับที่นาพอใจใหกับผลิตภัณฑใหมนั้น ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑใหม
ไมไดรับการตอบรับหรือเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแขงขันสูงในธุรกิจและมีการออก
ผลิตภัณฑใหมๆ ของคูแขงในตลาดจํานวนมาก
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการออกผลิตภัณฑ
ใหม เพื่อลดความเสี่ยงจากความลมเหลวในการออกผลิตภัณฑใหม ตั้งแตขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา มีหนวยงานวิจัย
และพัฒนาที่เปนอิสระจากหนวยงานอื่น เพื่อทําหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางเปนขั้นตอน ทั้งดานการวิเคราะห
โอกาสทางธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด การพัฒนา ออกแบบ ทดสอบ วิจัยดวยแล็ปของบริษัทเอง คัดเลือกผลิตภัณฑ
ใหม เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย โดยในการออกผลิตภัณฑใหมแตละครั้ง บริษัทจะเนน
“ความใหม” ที่แตกตางและเปนสาระสําคัญของผลิตภัณฑที่สรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค มีการทดสอบรสชาติ
คุณภาพของผลิตภัณฑใหม ตลอดจนการทดสอบตลาด และการวางแผนแนะนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อผลักดันใหกลุมลูกคาเปาหมายใหเกิดการทดลองผลิตภัณฑใหมและ
การซื้อซ้ํา เพื่อใหมั่นใจวาการออกผลิตภัณฑใหมจะมีอัตราความสําเร็จเปนที่นาพอใจ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑเดิมอยาง
ตอเนื่อง จากการคนควางานวิจัย การสํารวจตลาดเพื่อทราบความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.1.6 ความเสี่ยงจากการไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการคาบางรายการ
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีเครื่องหมายการคาหรือตราสินคา (Brand Logo) ที่ใชในการจําหนายสินคารวม
ทั้งสิ้น 142 เครื่องหมายการคา ซึ่งบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 109 เครื่องหมายการคา ที่เหลือจํานวน 33 เครื่องหมาย
การคา เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง โดยบริษัทไดรับสิทธิ์ใหใชเครื่องหมายการคาตามสัญญา
อนุญาตใหใชครื่องหมายการคาเปนระยะเวลา 20 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2576 โดย
ไมมีคาตอบแทนใดๆ ซึ่งปจจุบันบริษัท ที่เกี่ยวของกันดังกลาวอยูระหวางการจดทะเบีย นเปลี่ยนแปลงกรรมสิท ธิ์
เครื่องหมายการคามาเปนของบริษัท คาดวาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2558 ทั้งนี้ เครื่องหมายการคาที่บริษัท
ไดรับอนุญาตใหใชตามสัญญาดังกลาวเปนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในตางประเทศทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปน
เครื่องหมายการคาสําหรับสินคาของบริษัทที่จําหนายในตางประเทศ โดยในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556
ยอดขายสินคาจากการใชเครื่องหมายการคาของบริษัทที่เกี่ยวของกันไมเกินรอยละ 30 ของรายไดจากการขายรวม
บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากบริษัทที่เกี่ยวของกันไมสามารถจดเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ดังกลาวได เนื่องจาก
ขอจํากัดของกฎหมายในประเทศนั้นหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในระยะเวลาของ
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ทําใหบริษัทอาจไมสามารถจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท
ที่เกี่ยวของกันได อยางไรก็ตาม ภายใตสัญญาดังกลาวบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกันไดตกลงที่จะรวมมือกันในการ
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ดําเนินการจดทะเบียนการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาตามสัญญานี้ตอนายทะเบียนเครื่องหมายการคาตามเงื่อนไข
ของกฎหมายที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป ประกอบกับในปจจุบันบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวไมได
ประกอบธุรกิจใดๆ และไดมีการลดทุนจดทะเบียนลงแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องหมายการคาที่มีอยูนั้น
ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวของกันมีการถือหุนทั้งหมดโดยกลุมผูถือหุนใหญและผูบริหารของบริษัท จึงเชื่อมั่นไดวาความ
ตกลงที่จะรวมมือกันในการดําเนินการตางๆ ตามสัญญาดังกลาวจะเปนไปดวยดี เพื่อสรางความมั่นคงและเติบโตใหแก
บริษัทอยางตอเนื่องตอไป
1.1.7 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย
จากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญของประเทศในป 2554 สงผลใหพื้นที่หลายแหงไดรับผลกระทบ และเสียหาย
เปนวงกวาง รวมถึงบริเวณที่ตั้งโรงงานบางชัน และโรงงานคลอง 13 ที่มีน้ําทวมขังถนนหนาโรงงาน โดยภายใน
โรงงานทั้งสองแหงไมมีน้ําทวมขัง แตการขนสงสินคาไดรับผลกระทบบาง ซึ่งขณะนั้นบริษัทยังมีการผลิตที่โรงงาน
บางชันเพียงแหงเดียว โดยโรงงานคลอง 13 การกอสรางยังไมเสร็จสมบูรณและยังไมไดเริ่มสายการผลิต
ทั้งนี้ ที่ตั้งของโรงงานคลอง 13 ซึ่งตั้งอยูที่ถนนทางหลวงชนบท ปท.3012 (เลียบคลอง 13 ฝงตะวันตก) อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่ปลายน้ําและอยูใกลแนวเสนทาง Floodway (ทางน้ําหลาก) ที่ถูกกําหนดตามแผน
แมบทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของภาครัฐ เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศดานฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําทวมบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงาน และอาจเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินหรืออาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานและเสนทางขนสงสินคาของบริษัทได อยางไรก็ตามโรงงานแหง
นี้เปนโรงงานใหมที่ไดเริ่มกอสรางในชวงป 2553 และไดมีการออกแบบตัวอาคารโรงงาน ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ
ตางๆ โดยยกระดับความสูงของพื้นชั้นลางใหมีความสูงจากระดับพื้นผิวถนนประมาณ 2.20 เมตร ซึ่งสามารถปองกัน
ความเสี่ยงจากการถูกน้ําทวมตัวโรงงานไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทไดทําประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่เกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติกรณีน้ําทวมสําหรับโรงงานทั้งสองแหงไวดวย
1.1.8 ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยที่ตั้งอยูในตางประเทศ 2 แหง ไดแก PT. Sappe Indonesia จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศอินโดนีเซีย ดําเนินธุรกิจนําเขา จัดจําหนาย และทําการตลาดใหกับเครื่องดื่มเซ็ปเปอยางครบวงจรใน
ประเทศอินโดนีเซีย และ Sappe Europe s.r.o จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสโลวาเกีย ดําเนินธุรกิจจัดจางผลิต จําหนาย
และทําการตลาดเครื่องดื่มเซ็ปเปในแถบประเทศยุโรป โดยบริษัทถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวในสัดสวนรอยละ 601
และรอยละ 60 ตามลําดับ ซึ่งการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยในตางประเทศดังกลาว อาจไดรับผลกระทบจากปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ ทั้งจากปจจัยภายในที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทยอยเอง และปจจัยภายนอกตางๆ เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบริโภค กําลังซื้อ เสถียรภาพทางการเมือง กฎหมาย อัตราภาษี และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ

1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดอนุมัติการลงทุนเพิ่มใน Sappe Indo โดยให
บริษัทเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 51: 49 โดยบริษัทถือหุนรอยละ 51 และผูถือ
หุนชาวอินโดนีเซียถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ Sappe Indo ภายหลังการเพิ่มทุน
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นั้นๆ เปนตน ซึ่งหากมีเหตุการณใดๆ ที่มากระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ ก็อาจสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมไวอยางชัดเจน โดยการลงทุน
ในตางประเทศที่ผานมา บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบทั้งดานโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งการ
ลงทุนดังกลาวเปนการรวมทุนกับนักธุรกิจในประเทศนั้นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และมีการวางแผนงานการ
ดําเนินธุรกิจ การขายและการตลาดรวมกัน ตลอดจนใหมีการรายงานและการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอย
อยางสม่ําเสมอ
1.1.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีรายไดจากการสงออกสินคาไปจําหนายในตางประเทศ โดยในป 2555 และงวด 6 เดือนแรกของป
2556 มีรายไดจากการสงออกรอยละ 34.43 และรอยละ 47.62 ของรายไดจากการขายรวมตามลําดับ โดยการสงออก
ดังกลาวมีการขายเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เปนสวนใหญ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเปนการสั่งซื้อจากใน
ประเทศ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน อาจสงผลกระทบตอ
การกําหนดราคาขายและยอดขายของบริษัท โดยหากเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น รายไดจากการสงออกเมื่อแปลงคา
เปนเงินบาทจะลดลง ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอรายไดและกําไรของบริษัทได
ทั้งนี้ ในป 2554 - 2555 บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.31 ลานบาท และ 3.06 ลานบาท
ตามลําดับ ในขณะที่งวด 9 เดือนแรกของป 2556 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 28.55 ลานบาท เนื่องจาก
คาเงินบาทมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันขามกับราคาของอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่บริษัทไดทําสัญญาขายไว
สาเหตุมาจากความผันผวนอยางมากของคาเงินบาทในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2556 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐ
ตอเงินบาท (อัตราขายตั๋วเงิน) ในไตรมาสที่ 2 ป 2556 มีการเคลื่อนไหวในชวงกวางอยูระหวาง 28.3951 - 30.9397 บาท
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ โดยมีความผันผวนมาก จากแนวโนมที่แสดงการแข็งคามาตลอดตั้งแตตนป 2556 และกลับออน
คาลงอยางรวดเร็วตั้งแตชวงประมาณกลางไตรมาสที่ 2 ป 2556 ซึ่งเปนเหตุการณที่พลิกผันสวนทางกับการคาดการณ
ของตลาดในชวงกอนหนา และเปนปจจัยภายนอกที่บริษัทมิอาจควบคุมได ถึงแมบริษัทไดมีมาตรการบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยางรัดกุมแลวก็ตาม
อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว โดยมีการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมเขาทําสัญญาขาย
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาในทุกๆ เดือนเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใหมีเสถียรภาพมากขึ้น มีการกําหนด
ราคาขายในตลาดตางประเทศแตละครั้งใหครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ตลอดจนมีการติดตาม
ขาวสารตางๆอยางใกลชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วทันทวงที นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2556
บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดอยางตอเนื่องและ
เหมาะสมกับภาวะการดําเนินธุรกิจของบริษัท
1.1.10 ความเสี่ยงดานการเงินจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
บริษัทอาจมีความเสี่ยงดานการเงิน จากการไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูระยะยาวที่ทํา
กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ที่กําหนดใหบริษัทตองดํารงอัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอทุน ไมเกิน 2.0 เทา โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน
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ตอทุนเทากับ 2.06 เทา เกินกวาอัตราที่กําหนด ทั้งนี้ การผิดเงื่อนไขดังกลาวบริษัทไดรับการอนุมัติผอนผันจากสถาบัน
การเงินที่ใหกูยืมตามหนังสือขอผอนผันฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555
อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดมีการแกไขสัญญากับสถาบันการเงินดังกลาวเกี่ยวกับเงื่อนไขดํารงอัตราสวน
หนี้สินตอทุนจากเดิม 2.0 เทา ณ สิ้นป 2556 เปนไมเกิน 5.0 เทา 3.0 เทา และ 2.5 เทา ณ สิ้นป 2556 - 2557 และตั้งแต
สิ้นป 2558 เปนตนไป ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทยังอยูระหวางการกูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายกําลังการผลิตจํานวน 320 ลาน
บาท หากเมื่อไดรับอนุมัติแลว คํานวณรวมกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 1,102.94 ลานบาท จะทํา
ใหหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเปน 1,422.94 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
2556 ที่เทากับ 388.55 ลานบาท (การคํานวณภายใตสมมติฐานวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินและสวนของผูถือหุน
ในรายการอื่นใดนอกจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมดังกลาว) บริษัทจะมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 3.66 เทา ซึ่งไม
เกินกวาอัตราที่กําหนดสําหรับสิ้นป 2556 ที่เทากับ 5.0 เทา
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินกูไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีคาใชจาย
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงินที่เพิ่มขึ้นมากดังกลาว หากแตพิจารณาถึงการกูยืมเงินสวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อมาซื้อเครื่องจักร
สามารถดําเนินการโดยใชระยะเวลาไมนาน ซึ่งภายหลังการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จและดําเนินการได บริษัทก็จะมี
รายไดและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการชําระคืนเงินกูยืมสวนนี้จะมาจากบางสวนของเงินที่ไดจากการเสนอ
ขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งจะทําใหบริษัทมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินรวมลดลง และมีภาระ
ดอกเบี้ยลดลง รวมทั้งจะมีสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนและสวนเกินมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขาย
หุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ รวมทั้งกําไรที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายกําลังการผลิตดังกลาว ซึ่งจะชวยให
บริษัทสามารถรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกินอัตราที่กําหนด และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ลดลงอยางมี
นัยสําคัญ
1.2 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
1.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร
ปจ จุบันครอบครัวรักอริยะพงศ ถือ หุนทั้งหมดในบริษัท (รอยละ 100 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทกอนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้) ซึ่งเปนเสียงที่สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด รวมทั้งสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได และถึงแมภายหลังการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนแลว ครอบครัวรักอริยะพงศ ยังคงมีเสียงขางมาก โดยถือหุนในบริษัทคิดเปนรอยละ
75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทหลังเพิ่มทุน ซึ่งเปนสัดสวนที่ทําใหครอบครัวรักอริยะพงศ ยังคง
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอง
ใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส และมีการถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัท
จึงไดจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
การมอบอํ า นาจให แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจน มี ก ารแต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เ ป น อิ ส ระเข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัทและดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้เปนกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน จาก
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จํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอน
นําเสนอตอ ที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งบริษัทไดกําหนดมาตรการการทํารายการกับบุ คคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยจํากัดการออกเสียงของผูท่ีเกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในโดยการ
วาจางบริษัทผูชํานาญการจากภายนอกที่ปฏิบัติงานเปนอิสระและขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่หลักใน
การดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนถึง
ความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัท
1.2.2 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ผู ล งทุ น อาจมี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อ งสภาพคล อ ง และการไม ไ ด รั บ
ผลตอบแทนจากการขายหุ น ตามที่ ค าดการณ ไ ว หากหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ไม ส ามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยได ซึ่งจะมีผลใหไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพยอยูระหวางการพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทในเบื้องตนแลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยได ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน
รายยอย โดยบริษัทตองมีผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 1,000 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุน
ชําระแลว โดยที่ป รึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแล วเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบั ติเกี่ยวกับการ
กระจายการถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
1.2.3 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากราคาหลักทรัพยจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีราคาใชสิทธิต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถเปลี่ยนมือได ใหแก
ผูบริหาร (รวมถึงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ) และพนักงานของบริษัท (จดขอจํากัดการโอน) จํานวน 4,620,000
หนวย อายุ 4 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขายหนวยละ 0.00 บาท อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิ [ • ] บาทตอหุน (เวนแตกรณีมีการปรับราคาใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งผูบริหารและพนักงานที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะเริ่มทยอยใชสิทธิในการแปลง
สภาพเปนหุนสามัญของบริษัทไดตั้งแตใบสําคัญแสดงสิทธิอายุครบ 12 เดือน
ราคาการใชสิทธิดังกลาว ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้เทากับ [ • ] บาท
ตอหุน หรือต่ํากวารอยละ 25 ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการมีตนทุนในการถือหุนสามัญสูงกวาตนทุนการใช
สิทธิของผูบริหารและพนักงานที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และอาจมีความเสี่ยงที่ราคาหุนอาจลดต่ําลง หากผูบริหารและ
พนักงานขายหุนหลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ ผูลงทุนจะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร (EPS
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Dilution) และผลกระทบดานสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) ในกรณีผูบริหารและพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน โดยผูลงทุนจะมีสวนแบงกําไรและสิทธิออกเสียงลดลงรอยละ 1.52 คํานวณจาก
ฐานทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 304,620,000 หุน สําหรับผลกระทบดานราคาหุน (Price Dilution) เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทยังไมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงยังไมมีราคาตลาดของหุนที่ใชอางอิงได แตหากคํานวณผลกระทบ
ดังกลาวโดยใชราคาเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ที่เทากับ [ • ] บาท จะมีผลกระทบทางลบตอราคาหุนรอย
ละ 0.38
อยางไรก็ตาม ผลกระทบดังกลาวขางตนจะยังไมเกิดขึ้นทันที เนื่องจากเงื่อนไขของระยะเวลาการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่กําหนดใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดหลังจากมีอายุครบ 12 เดือนนับจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิแลว โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรร และในทุกๆ 6 เดือนหลังวันใชสิทธิครั้งแรกสามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 รอย
ละ 30 รอยละ 40 รอยละ 55 รอยละ 70 และรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคน
ไดรับจัดสรร นอกจากนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดความมุงมั่นใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท อันจะสงผลตอมูลคาทางธุรกิจใหเพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคตและเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงไวในหัวขอ 2.8
โครงสรางเงินทุน)
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