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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริษทั ฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปจั จัยความเสี่ยงในข้อนี้ รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่
ปรากฎในเอกสารนี้อ ย่างรอบคอบก่อ นตัดสินใจลงทุ น ทัง้ นี้ ปจั จัยความเสี่ยงที่ได้กล่าวในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อ มูลใน
สถานการณ์ปจั จุบนั และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ปจั จัยเสี่ยงเหล่านี้มนี ัยสาคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อบริษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ นอกเหนือจากปจั จัยเสีย่ งที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสีย่ งอื่น ๆ
ที่บริษทั ฯ ไม่ทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาแล้วว่าไม่เป็ นสาระสาคัญในปจั จุบนั นัน้ เป็ นปจั จัยเสีย่ งที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนิ น งานของบริษ ัท ฯ ได้ใ นอนาคต นอกจากนี้ ข้อ ความที่เ ป็ น ลัก ษณะการคาดการณ์ ใ นอนาคต (Forward Looking
Statement) ที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ
“ประมาณ” เป็ นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบายของรัฐ และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต
ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สาหรับข้อมูลในส่วนที่อ้างถึง
หรือเกีย่ วข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ได้มาจากข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเผยสู่สาธารณชน หรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่
เชื่อถือได้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ เป็ นอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริม ให้การบริหารความเสี่ยงให้เป็ นส่วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมขององค์กร ทัง้ นี้ ทางผู้บริหารของบริษทั ฯ เชื่อว่าการบริหารความเสีย่ งจะนาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร
และจะนาพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั ่งยืน
ในปจั จุบนั ปจั จัยในการดาเนินธุรกิจต่างๆ ทัง้ ภายในและนอกประเทศได้มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสีย่ ง
จึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้บริษทั ฯ มีความพร้อมเมื่อประสบกับ เหตุความเสีย่ ง (risk factor) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารติดตาม
สถานการณ์ทงั ้ ภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เฝ้าระวัง วิเคราะห์และใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดปจั จัยความ
เสีย่ งต่อธุรกิจ ทัง้ นี้ การบริหารปจั จัยเสีย่ งต่างๆ จะทาให้ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจลดลงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและ
ยอมรับได้ โดยความเสีย่ งต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็ น ความเสีย่ งทางด้านตลาด (Market Risk) ความเสีย่ งทางด้านการปฏิบตั กิ าร
(Operations Risk) และความเสีย่ งทางด้านการเงิน (Financial Risk) นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ซึง่ ผูล้ งทุนควรรับทราบด้วย
3.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
3.1.1 ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และอุปทานของผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
ผลิต ภัณฑ์หลัก ของบริษ ัท ฯ ประกอบด้วยผลิตภัณ ฑ์เนื้ อ เป็ ดดิบ และเนื้ อ เป็ ด แปรรูป โดยราคาที่บริษ ัท ฯ สามารถจาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้ข้นึ อยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ในเวลานัน้ ๆ รวมทัง้ อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ท่ีให้
โปรตีนประเภทอื่นๆ โดยกลไกตลาดดังกล่าวมีความสัมพันธ์กบั อุปสงค์ในการบริโภคของผูบ้ ริโภค หรืออานาจซื้อของผูบ้ ริโภค
กับอุปทานหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในตลาด โดยปจั จุบนั ราคาเนื้อ เป็ ดดิบรวมถึงเป็ ดมีชีวิต ไม่ได้ถูกควบคุม จาก
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เหมือนกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม หากใน
อนาคต หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีนโยบายกาหนดราคาเนื้อเป็ ดดิบหรือเป็ ดมีชวี ติ ธุรกิจของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญได้
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าอุปโภคบริโภค บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งที่จะได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่ง บริษทั ฯ ไม่สามารถคาดการณ์การเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากผูบ้ ริโภคได้
โดยมีปจั จัยต่างๆ ทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ได้ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ระดับ
รายได้ของผู้บริโภค ทางเลือกในการใช้จ่าย ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็ นต้น ดังนัน้ ผลประกอบการและการ
ขยายกิจการของบริษทั ฯ จึงขึ้นอยู่กบั หลายปจั จัยด้วยกัน รวมถึงความสามารถของบริษทั ฯ ในการท าให้ลูกค้าเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในทางลบ อาจส่งผลกระทบต่อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ตลอดจนความสามารถในการรักษาลูกค้าปจั จุบนั และการหาลูกค้าใหม่ของบริษทั ฯ ได้ ทาให้
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีโอกาสได้รบั ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญได้
ความอ่อนไหวต่อราคาเป็ นหนึ่งปจั จัยความเสี่ยงด้านอุปสงค์ ตัวอย่างเช่น สภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปในปี พ.ศ.
2553 ทาให้ผู้บริโภคบางกลุ่ม ในทวีปยุโรปมีความอ่อนไหวต่อราคาเนื้อเป็ ดสูงขึ้น และหันมาซื้อเนื้อเป็ ดจากผู้ ผลิตที่มรี าคาและ
คุณภาพทีต่ ่ากว่า นอกจากนี้ ราคาเนื้อเป็ ดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ใี ห้โปรตีนประเภทอื่นนัน้ มีราคาที่สูงกว่า ทาให้ผบู้ ริโภคอาจ
เลือกบริโภคอาหารประเภทอื่น ซึ่งสามารถทดแทนหรือให้โปรตีนได้เช่นกัน ดังนัน้ ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในบาง
ภูมภิ าคอาจส่งผลให้กาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ เชื่อว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้มคี วามหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ความคุ้มค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้มาตรฐาน ตราผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ท่ไี ด้รบั การยอมรับจากผู้บริโภค และทีม
ผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และประสบการณ์อนั ยาวนาน จะทาให้ผบู้ ริโภคไว้วางใจและเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะ
ผูบ้ ริหารจะเป็ นผูต้ ดิ ตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเปรียบเทียบกับแผนงานประจาปี ท่กี าหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
เพื่อประเมินความสาเร็จของแผนงานทีไ่ ด้วางไว้
3.1.2 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจากวัตถุดบิ การผลิตอาหารสัตว์ เช่น กากถั ่วเหลือง เมล็ดถั ่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง
ราข้าว เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสินค้าที่มคี วามผันผวนทางด้านราคา โดยราคาวัตถุดบิ เหล่านี้ในตลาดโลกจะขึ้นอยู่กบั หลายปจั จัย เช่น
อุปสงค์และอุปทานของประเทศผูผ้ ลิตและประเทศผูบ้ ริโภค ปริมาณการนาเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศ การเก็งกาไรจากนัก
เก็งกาไรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ เป็ นต้น สาหรับข้าวโพด บริษทั ฯ
จะจัดซื้อจากผูข้ ายในประเทศไทย สาหรับกากถั ่วเหลือง ส่วนใหญ่ บริษทั ฯ จะจัดซื้อจากประเทศบราซิล ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่
ของโลก
ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ชนิดต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ธุรกิจต้นน้ าจนถึงธุรกิจ
ปลายน้ า และยังส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาขายอาหารสัตว์ให้เกษตรกรคู่สญ
ั ญา ราคาขายลูกเป็ ด ราคารับซื้อคืนเป็ ดเนื้อ
ตลอดจนราคาขายเนื้อเป็ ดและผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ ของบริษทั ฯ ความผันผวนของต้นทุนอาหารสัตว์ สร้างความท้าทาย
ในการบริหารจัดการต้นทุนให้อยู่ในระดับคงที่ ซึ่งปจั จัยต่างๆ เหล่านี้ อาจอยู่เหนือขอบเขตการควบคุมของบริษทั ฯ และอาจทา
ให้ตน้ ทุนการผลิตทัง้ อาหารสัตว์และเนื้อเป็ ดสูงขึน้
บริษทั ฯ มีหน่ วยงานที่มคี วามชานาญในการจัดซื้อวัตถุดบิ เกี่ยวกับอาหารสัตว์ และมีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้จดั หาวัตถุดบิ และ
เกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ร่วมกับสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยในการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เกี่ยวกับอาหารสัตว์พร้อม
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กับ ผู้ผ ลิตอาหารสัต ว์รายอื่น ๆ ท าให้ส ามารถจัดซื้อ วัต ถุ ดิบ ได้ใ นราคาที่เหมาะสม และได้สิน ค้า ที่ม ีคุณ ภาพในราคาถูก ลง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีสถานทีจ่ ดั เก็บวัตถุดบิ เกีย่ วกับอาหารสัตว์ท่ไี ด้มาตรฐานขนาดความจุรวมทัง้ หมด 26,050 ตัน ซึ่งเพียงพอ
สาหรับการผลิตอาหารสัตว์เป็ นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดบิ ในช่วงที่มี
ราคาผัน ผวน อีก ทัง้ ต้นทุ นอาหารสัต ว์ข องบริษทั ฯ นัน้ ไม่ได้แปรผันตามราคาวัต ถุดิบ ไปทัง้ หมด กอปรกับ บริษ ัท ฯ ยัง มี
หน่วยงานวิจยั และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ท่มี คี วามเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรอาหารสาหรับเป็ ด และมีความสามารถในการสรร
หาวัตถุดบิ ทดแทนอื่นทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับวัตถุดบิ หลัก แต่มรี าคาถูกกว่า มาใช้ในการผลิต และบริษทั ฯ ยังมีแนวทางในการ
ซือ้ วัตถุดบิ ขัน้ ต้นมาแปรรูปด้วย จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุนอาหารสัตว์ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนด้านราคาวัตถุดบิ ในตลาดโลก และต้นทุ นอาหารสัตว์ของบริษทั ฯ นัน้
ไม่ได้แปรผันตามราคาวัตถุดบิ ไปทัง้ หมด
สาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้กลุ่มบริษทั DTH ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยไม่ได้รบั
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ อาหารสัตว์อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากวัตถุดบิ อาหารสัตว์ทงั ้ หมดสามารถจัดซื้อ
จัดหาได้ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการกาหนดราคาซื้อขายแน่ นอนก่อนการสั ่งซื้อ โดยปจั จุบนั DTH มีการจัดซื้อจัดหา
จากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายเป็ นประจาประมาณ 10 ราย และไม่เคยประสบปญั หาเรื่องคุณภาพของวัตถุดบิ ไม่ได้มาตรฐานหรือ
ปญั หาเรื่องการส่งมอบแต่อย่างใด ทาให้บริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ
อาหารสัตว์ได้ตามแผนงาน
3.1.3 ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์
ในกระบวนการผลิตเป็ ดเนื้อ ผูผ้ ลิตต้องจัดหาพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดเนื้อมาจากบริษทั พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ด ซึ่งบริษทั ที่มคี วามเชี่ยวชาญ
ในด้านการพัฒนาและผลิตพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดนัน้ มีจานวนน้อยรายในโลก ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องพึง่ พึงบริษทั พัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ด
ดังกล่าว ในอดีต บริษทั ฯ เลือกใช้เป็ ดสายพันธุเ์ ชอรีว่ อลเล่ย์ของ Cherry Valley Farms จากประเทศอังกฤษเพียงรายเดียว
เนื่องจากเป็ นเป็ ดเนื้อพันธุท์ ่โี ตเร็ว มีอตั ราการแลกเนื้อที่ดี ทาให้ ได้ผลผลิตที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมต่ อการเลี้ยงเพื่อ
การค้า แต่ปจั จุบนั บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตเพียงรายเดียว จึงได้ทาการสั ่งซื้อพ่อแม่พนั ธุ์ เป็ ดจาก
ผูพ้ ฒ
ั นาสายพันธุร์ ายอื่น เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มิได้เข้าทาสัญญาใดๆ ในระยะยาวเกี่ยวกับการจัดซื้อพ่อแม่พนั ธุ์ เป็ ดกับ บริษทั พัฒนาสายพันธุ์เป็ ด ทัง้ สอง แต่
บริษทั ฯ มีการวางแผนการสั ่งซื้อพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดเป็ นรายปี ล่วงหน้าร่วมกับผูผ้ ลิตแต่ละราย และผูผ้ ลิตพัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดจะทา
การจัดส่งพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดให้บริษทั ฯ ตามที่ได้กาหนดร่วมกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งในการจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ด หาก
ผูผ้ ลิตทัง้ สองรายไม่สามารถส่งมอบพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดให้แก่บริษทั ฯ ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ โดยการจัดหาพ่อ แม่พนั ธุ์เป็ ดจากผู้ผลิตรายอื่นนัน้ ต้องมีระบบการคัดเลือ กและจัดทาคาสั ่งซื้อ ซึ่งอาจต้อ งใช้ระยะ
เวลานาน และการจัดหาบริษทั พัฒนาพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความน่ าเชื่อถือเช่นเดียวกับผูพ้ ฒ
ั นาพ่อแม่พนั ธุร์ ายปจั จุบนั
นัน้ อาจทาได้ยากหรือไม่สามารถจัดหาได้เพียงพอต่อความต้องการของบริษทั ฯ หรือภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ทัง้ สอง และได้มกี ารจัดทาแผนการสั ่งซื้อล่วงหน้าร่วมกับผูผ้ ลิตแต่ละราย ทัง้ สองราย
เป็ นเวลาประมาณหนึ่งปี ล่วงหน้ า เนื่องจากผูผ้ ลิตทัง้ สองรายนัน้ มีความจาเป็ นในการวางแผนการผลิตพ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดล่วงหน้ า
เช่นกัน โดยในอดีตที่ผ่านมา ผู้ผลิตทัง้ สองรายสามารถจัดส่ง พ่อแม่พนั ธุ์เป็ ดให้กบั บริษทั ฯ ได้ตามแผนการสั ่งซื้อที่ได้ตกลง
ร่วมกันไว้อย่างต่อเนื่องและตรงตามเวลาทีก่ าหนด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
3.1.4 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบตั ิ เหตุ และการหยุดชะงักในการประกอบกิ จการ
ในปจั จุบนั การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมโิ ลกและสภาวะภูมอิ ากาศส่งผลให้มโี อกาสเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครัง้ หรือรุนแรงมากขึ้น
อาทิเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็ นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ภาคการเกษตรทัง้ ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสตั ว์ การผลิต
การขนส่ง ตลอดจนราคาวัตถุดบิ ต่างๆ และอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงอื่นๆ เช่น อัคคีภยั อุบตั เิ หตุจากการขนส่งวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ประกอบกิจการในลักษณะครบวงจร ดังนัน้ หากเกิดภัยธรรมชาติหรือ อุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงขึ้นจนส่งผลให้เกิดหยุดชะงักของขัน้ ตอนการผลิตไม่ว่าขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ นอกจากนี้ การย้ายที่ตงั ้ ในการประกอบกิจการของบริษทั ฯ อาจไม่สามารถกระทาได้ในระยะเวลาอันสัน้
เช่น ฟาร์มไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ โรงเรือน โรงผลิตอาหารสัตว์ เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการหยุดชะงัก
ของการประกอบกิจการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด รวมถึงความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ บริษทั ฯ อาทิเช่น ความ
เสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ การหยุดชะงักของการให้บริการระบบสาธารณู โภค เป็ นต้น ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรง
ดังกล่าวขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการและผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีนโยบายเชิงป้องกันเพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ โดยมี
การตรวจเช็คสภาพและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความรูห้ รือการอบรม
พนักงานและเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ในด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจัดทาแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยมีการกาหนดให้หวั หน้าแผนกต่างๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและดาเนินงาน
รวมถึงจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องในการประกอบกิจการของบริษทั ฯ
สามารถรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันสถานการณ์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการทาประกันภัยความเสียหายทุกประเภท (All
risks insurance) กับทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ขนั ้ ต้นของบริษทั ฯ ในทุกขัน้ ตอนการผลิต
(ยกเว้น ปศุ สตั ว์) ซึ่งได้ค รอบคลุ ม ความเสีย หายจากภัย ธรรมชาติ และวินาศภัยทุ กประเภทไว้ครบถ้วน รวมถึง การท าการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ซึ่งชดเชยความเสียหายให้กบั บริษทั ฯ ในทุกกรณีเช่นกัน ทัง้ นี้
ในอดีต บริษทั ฯ ไม่เคยประสบเหตุ การณ์ ร้ายแรงหรือ เกิดความเสียหายร้ายแรงที่กระทบต่อ การประกอบธุรกิจของ บริษทั ฯ
นอกจากนี้ จากอุทกภัยครัง้ ใหญ่ของประเทศในปลายปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้พ้นื ที่หลายแหล่งได้รบั ผลกระทบและความเสียหาย
เป็ นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง โดยบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการของบริษทั ฯ
เนื่องจากพืน้ ทีก่ ารประกอบกิจการของบริษทั ฯ ไม่อยู่ในพืน้ ที่ท่มี คี วามเสีย่ งต่ าจากอุทกภัย เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี
เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์ดงั กล่าว เนื่องจากเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก บางเส้นทางถูกตัด
ขาด ส่งผลให้การขนส่งวัตถุดบิ ต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ขนั ้ ต้น ใช้เวลามากขึน้ และมีตน้ ทุนค่าขนส่งเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น
3.1.5 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดต่อ
จากข้อมูลในอดีตและปจั จุบนั พบว่าประเทศไทยมีความเสีย่ งที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) ภายในประเทศ
เนื่องจากมีรายงานพบการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนและในสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องในประเทศข้างเคียงและในภูมภิ าคใกล้เคียง ซึ่ง
หากเกิด เหตุการณ์ ก ารระบาดของโรคดัง กล่า วจะส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ การด าเนิ นงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ
ตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดนกทีร่ ะบาดในอดีต ส่งผลกระทบต่อวงจรการเลี้ยงและผลิต พฤติกรรมการบริโภคสัตว์ปีก ตลอดจนการ
ห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีกของประเทศคูค่ า้ เนื่องจากขาดความเชื่อมั ่นในความปลอดภัยของการบริโภคสัตว์ปีก
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและการติดเชื้อ ในสัตว์ปีกทัง้ ในประเทศไทยและ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงที่ทนั สมัย โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิ ดปรับอากาศด้วย
การระเหยของน้ า (Evaporative Cooling System) การควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันเชื้อ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โรคจากภายนอกโรงเรือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์ และสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ท่ดี ี
ของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารการจัดการระบบสุขาภิบาล และการควบคุมมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม ทัง้ ของบริษทั
ฯ และของเกษตรกรคู่ส ญ
ั ญา ซึ่ง สถานประกอบกิจ การของบริษ ัท ฯ ทัง้ ในและต่ างประเทศได้ร บั การรับ รองมาตรฐานจาก
หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสตั ว์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีสตั วบาล ผู้เชี่ยวชาญ สัตวแพทย์เฉพาะด้านในการ
ประกอบกิจการเลี้ยงเป็ ดครบวงจร รวมถึง การพัฒ นาบุคลากรของบริษทั ฯ และเกษตรกรคู่สญ
ั ญาให้ม ีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชนิดของโรค การป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรค การระบาดของโรค และการจัดการเมื่อตรวจพบโรค เป็ นต้น โดย
บริษทั ฯ จะให้ความสาคัญในการป้องกันเป็ นลาดับแรก เช่น การรักษาความสะอาดของคนและยานพาหนะในการเข้าออกบริเวณ
ฟาร์ม โรงเรือน โรงเชือด เป็ นต้น เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดโรค
3.1.6 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั ่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคต้องการสินค้าเกี่ยวกับอาหารที่มคี วามสด สะอาด ปลอดภัย ดังนัน้ ผลการประกอบการของบริษทั ฯ อาจได้รบั
ผลกระทบหากความเชื่อมั ่นของผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ลดลง เช่น ความเสีย่ งสินค้า
เน่ าเสีย หรือ มีสารปนเปื้ อ นซึ่ง อาจเกิด จากวัต ถุดิบ ใด ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการ หรือ จากขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ งของ
กระบวนการผลิต ทัง้ จากการดาเนินกิจการภายในบริษทั ฯ หรือเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
เช่น คุณภาพในการสั ่งซือ้ วัตถุดบิ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ จนถึงการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริโภค ดังนัน้ บริษทั ฯ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดให้ม ีระบบการดาเนินงานที่สามารถให้ความมั ่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้คณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้คานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นลาดับแรก เพื่อให้ผู้บริโภคได้
บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ที่มคี วามสด สะอาด และปลอดภัย โดยบริษทั ฯ ได้ดาเนินกิจการในทุกขัน้ ตอนการผลิตอย่างเป็ น
ระบบและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ทาให้บริษทั ฯ สามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ อาทิเช่น การออกแบบและวางแผนผังโรงงานในการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้มคี วามสด
ใหม่ ระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ที่นามาใช้ในการผลิต โดยมีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดบิ ในห้องทดลองทุกกระบวนการผลิต จาก
การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐานทางด้านอาหารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น GMP (Good Manufacturing
Practice), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), BRC Global Standard (The British Retail Consortium), ISO
9001 (Quality Management System), ISO 14001 (Environmental Management System) และ HALAL เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
เครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.1.7

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบกิ จการ

ของกลุ่มบริษทั
ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั มีฐานการประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในประเทศไทยการประกอบกิจการ
ของบริษทั ฯ อยู่ภ ายใต้การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายและระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ อาทิเช่น
ประกาศเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลีย้ งสัตว์ประเทศไทย พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่า
สัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยการอนุ ญาต การตรวจโรค
และการทาลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็ นต้น ข้อจากัดและข้อกาหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็ นปจั จัยสาคัญประการหนึ่งใน
การประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั ดังนัน้ หากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ข้อกาหนดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของกลุ่มบริษทั หรือก่อให้เกิดภาระหรือต้นทุนในการประกอบกิจการ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ การประกอบกิจ การของบริษทั ย่อ ยของบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ภ ายใต้การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แตกต่างจากประเทศไทย ซึ่ งบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด โดยในอดีตที่ผ่านมา การประกอบกิจการในประเทศ
ไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่เคยละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด
3.1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผู้นาเข้า
บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ไปยังต่างประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
และ 9 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 1,138 ล้านบาท 1,286 ล้านบาท 1,365 ล้านบาทและ 1,344 ล้านบาท ตามลาดับ
หรือคิดเป็ นร้อยละ 17 ร้อยละ 17 ร้อยละ 18 และร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายสินค้า ตามลาดับ โดยประมาณร้อยละ 60
ของมูลค่าการส่งออกมาจากการส่งออกเนื้อเป็ ดไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (European Union) เป็ นอันดับหนึ่ง โดย
ปจั จุบนั สหภาพยุโรปมีม าตรการด้านภาษีเพื่อ ป้องกันการทุ่มตลาด และปกป้อ งเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงเป็ ด ใน
สหภาพยุโรป ผ่านการกาหนดโควตาการนาเข้า เนื้ อจากประเทศต่างๆ แต่ละประเทศ ซึ่งเริม่ ใช้มาตัง้ แต่ปี 2556 และเป็ น
มาตรการที่ไม่มกี าหนดอายุ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ปจั จุบนั อัตรา
ภาษีในการนาเข้าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทยมีอตั ราที่ต่ ากว่าประเทศจีน ซึ่งเป็ นประเทศคู่แข่งที่สาคัญของผูส้ ่งออก
จากประเทศไทย นอกจากนี้ การออกมาตรการกีดกันทางการค้าอื่น หรือการปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศผูน้ าเข้า โดยการ
ใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีของประเทศผูน้ าเข้าต่างๆ อาทิเช่น การขออนุ ญาตนาเข้าที่ต้องใช้เวลานาน การ
กาหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้า เป็ นต้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ในต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาข้อมูลและติดตามกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนาเข้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษทั ในประเทศต่างๆ จากข่าวสาร เว็ปไซต์หน่ วยงานราชการ และคู่คา้ ของกลุ่มบริษทั ในประเทศต่างๆ โดยจัดให้มหี น่ วยงาน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการติดตามเพื่อรายงานผูบ้ ริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์และสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของบริษทั ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นผูด้ าเนินการจองโควตาการนาเข้าเนื้อ
เป็ ดในสหภาพยุโรป เพื่อการนาเข้าเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านการค้า
ที่เป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งส่งผลดีต่อผูส้ ่งออกเนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุกจากประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ มี
กลยุทธ์ทจ่ี ะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศญี่ปนุ่ รัสเซีย กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง
รวมถึงประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เช่น เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นประเทศผูบ้ ริโภคเนื้อเป็ ดรายใหญ่ ทัง้ นี้ เพื่อลด
ความเสีย่ งในการพึง่ พาลูกค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป
3.2

ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ งาน (Operations Risk)

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเกษตรกรคู่สญ
ั ญาในการเลีย้ งเป็ ดเนื้ อ
ปจั จุบนั ประมาณร้อยละ 90 ของจานวนเป็ ดที่ผลิตทัง้ หมดถูกเลี้ยงโดยเกษตรกรคู่สญ
ั ญา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงต้องพึง่ พาเกษตรกร
เหล่า นี้ ใ นการเลี้ย งเป็ ด ให้ได้น้ าหนัก และคุณ ภาพตามเกณฑ์ท่ีบริษทั ฯ กาหนด หากเกิดเหตุก ารณ์ ท่ีไม่คาดคิด ต่า งๆ เช่ น
เกษตรกรปรับเปลี่ยนฟาร์มของตนเพื่อไปเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นแทน หรือ เพื่อไปเลี้ยงให้กบั ผู้ผลิตรายอื่น (คู่แข่ง) ที่ให้ข้อเสนอที่
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ดีกว่า อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อบริษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ ในปี 2557 เกษตรกรคู่สญ
ั ญารายใหญ่ท่สี ุดของ
บริษทั ฯ มีกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ 855,600 ตัวต่อ รุ่น คิดเป็ นร้อยละ 24.7 ของกาลังการเลี้ยงเป็ ดเนื้อ ของเกษตรกรคู่สญ
ั ญา
ทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มนี โยบายส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งเป็ ดโดยการให้ความรูค้ วบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เพื่อให้เป็ ดที่เลี้ยงได้คุณภาพมาตรฐานและราคาที่ดี เพื่อสร้างความมั ่นคงในอาชีพและรายได้ให้กบั เกษตรกรคู่สญ
ั ญา รวมทัง้
บริษทั ฯ มีการกระจายการพึง่ พาเกษตรกรคู่สญ
ั ญารายย่อยจานวนมาก โดยในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีเกษตรกรคู่สญ
ั ญาทัง้ หมด 95
ราย
3.2.2

ความเสี่ยงจากการใช้แรงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้ อเป็ ด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีการใช้พนักงานรายวัน 926 คน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 89.0 ของจานวนแรงงานทัง้ หมดที่
บริษทั ฯ มีอยูใ่ นกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด ทัง้ นี้ การปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่ า การปรับขึน้ สวัสดิการเพื่อรักษา
แรงงานในกระบวนการผลิต จะส่ง ผลให้ค่า ใช้จ่า ยพนัก งานและบุ ค ลากรเพิ่ม สูง ขึ้น และ อาจส่ ง ผลกระทบในเชิง ลบต่ อ ผล
ประกอบการของบริษทั ฯ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ มีอตั ราการหมุนเวียนของแรงงานรวมอยูท่ ่ปี ระมาณร้อยละ 6 ดังนัน้ หากบริษทั ฯ
ไม่สามารถจัดหาแรงงานใหม่ท่มี ที กั ษะหรือความชานาญเพื่อรองรับหรือทดแทนแรงงานที่ลาออกได้ทนั เวลา นอกจากนี้ การ
หมุนเวียนของพนัก งาน (แรงงาน) อาจส่ง ผลให้แ รงงานใหม่ม ีท กั ษะการท างานที่ไม่ส ม่ า เสมอหรือ คงที่ ซึ่ง อาจก่อ ให้เ กิด
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ไม่ได้มาตรฐาน ความผิดพลาด หรือความเสียหายในกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด เช่น ขนาดและ
น้ าหนักทีม่ คี วามผันแปรสูง เป็ นต้น อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรทุกระดับหรือพนักงานทัง้ หมดที่มตี ่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีการ
พิจารณาปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อรักษาบุคลากรรวมถึงแรงงานทัง้ หมด อีกทัง้
บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการจ่ายเบี้ยขยันเพื่อ ลดอัตราการลาออก และสร้างแรงจูงใจต่อ พนักงานในการเพิ่ม ผลิตภาพของ
พนักงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนในระบบการผลิต และแปรรูปเนื้อเป็ ด โดยการใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติมากขึ้น
เพื่อ ทดแทนหรือลดการพึ่งพิงแรงงาน และรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ โดยระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัตนิ นั ้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเทคโนโลยีการผลิตของ TDT ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็ นเจ้าของโรง
เชือดเป็ ดและเทคโนโลยีในการเชือดและชาแหละเนื้อเป็ ดทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึ่งในโลก ทาให้มกี ารใช้แรงงานคนน้อยมากประมาณ 50
คนในกระบวนการช าแหละเนื้ อ เป็ ด ทัง้ นี้ ระบบการผลิต แบบอัต โนมัติดงั กล่ า วช่ ว ยเพิ่ม ผลิต ภาพและลดการสูญ เสีย จาก
กระบวนการผลิต อีกทัง้ ยังสามารถรักษาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูง
3.3

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีรายการทางการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ ที่เป็ นการส่งออกและการนาเข้า โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557
มีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายรวม โดยการส่งออกดังกล่าวอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็ นส่วน
ใหญ่ ในขณะทีก่ ารนาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดบิ ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่ารวมประมาณ
12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของต้นทุนขาย ทาให้บริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ย่อมส่งผลต่อรายได้ท่ลี ดลงเมื่อ
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แปลงเป็ นสกุลเงินบาท (สกุลเงินยูโร) และในด้านการนาเข้าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผล
ต่อต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ เช่นกัน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อรายได้และกาไรของบริษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว จึง มีนโยบายทาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies Exchange Forward) ไว้กบั สถาบันการเงินหลายแห่ง สาหรับรายการการค้า
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังทาให้ บริษทั ฯ ทราบถึงต้นทุน
การผลิตที่แน่ นอน ช่วยให้การกาหนดราคาขายมีประสิทธิภ าพยิง่ ขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถคาดการณ์ต้นทุนและผลกาไรได้
ตามแผน นอกจากนี้ จากการที่บริษทั ฯ มีทงั ้ การนาเข้าและส่งออกในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน เป็ นการป้องกันความ
เสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural hedge) บางส่วน นอกจากนัน้ ภาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ที่เป็ นเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน อยู่ใน
สกุลเงินบาท ดังนัน้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวจึงไม่มคี วามเสีย่ งด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื จานวน 3,661.5 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวที่อ้างอิงกับ MLR ทาให้
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื จานวน
หนึ่ง ซึง่ จะทาให้เงินกูย้ มื รวมทัง้ หมดของบริษทั ฯ ลดลง นอกจากนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษทั ฯ จะมีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้น จึงจะทาให้ได้เงื่อนไขที่ดขี ้นึ ต่อ บริษทั ฯ และคาดว่าจะทาให้
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ โดยรวมลดลง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยให้อตั ราดอกเบี้ยรับที่ได้จากเงินฝากกับ
สถาบันการเงิน อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ จ่ายสาหรับภาระหนี้สนิ ทีม่ กี บั สถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น บริษทั ย่อยใน
ต่างประเทศได้ตกลงทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Cap interest rate agreement) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อ งกับเงินเบิกเกินบัญ ชีธนาคารของบริษทั ย่อยดังกล่าว ณ สิ้นปี 2557 บริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยจานวน 2 ล้านยูโร โดยครบกาหนดในเดือนมิถุนายน 2558 ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2555 บริษทั
ย่อยในต่างประเทศจะต้องจ่ายดอกเบีย้ ให้กบั สถาบันการเงินแห่งนัน้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ Euribor 1 เดือน + 2.25 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี และสถาบันการเงินจะจ่ายดอกเบี้ยให้กบั บริษทั ย่อยในต่างประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ Euribor 1 เดือน
+ 2.25 ต่อปี ซึ่งประโยชน์ของสัญญาดังกล่าว ทาให้บริษทั ย่อยในต่างประเทศบริหารอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่ายให้
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ในปจั จุบนั อัตราดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่า สัญญาดังกล่าวจึงไม่จาเป็ นต้องถูกนามาใช้
3.3.3 ความเสี่ยงจากการประเมินภาระภาษีย้อนหลังโดยกรมสรรพากร
บริษทั ฯ อาจมีภาระทีจ่ ะต้องชาระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมย้อนหลัง โดยกรมสรรพากรมีหมายเรียกมายังบริษทั ฯ เพื่อขอให้
ชี้แจงกับเจ้าพนักงานประเมินฯ สาหรับการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2551, 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 ในการนี้ บริษทั ฯ จะต้องนาส่งงบการเงิน
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี บัญชีและรายงานตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
รายงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวไปส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานประเมินฯ เพื่อทาการตรวจสอบด้วย
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ในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นของกรมสรรพากร อาจเป็ นไปได้ว่าบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การประเมินภาระภาษียอ้ นหลังไม่ว่า
จะเป็ นในเรื่องของภาษีทเ่ี กิดจากการใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีกจิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1 โครงการตามมาตรา
31 แห่งพระราชบัญ ญัติส่ง เสริม การลงทุ น พ.ศ. 2520 หรือภาษีท่เี กี่ยวข้องกับการลดอัตราภาษี และยกเว้นภาษีเงินได้ของ
บริษทั ฯ ซึ่งประกอบกิจการสานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters: ROH) รวมถึง ภาษีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การประเมินภาระภาษียอ้ นหลังในจานวน
เงินตามทีก่ รมสรรพากรจะเป็ นผูป้ ระเมินนัน้ บริษทั ฯ จะได้รบั การชดเชยตามจานวนเงินและวิธกี ารที่กาหนดในสัญญาซื้อขายหุน้
บริษทั กับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รายเดิม ซึง่ การชดเชยภาระภาษียอ้ นหลังดังกล่าว อาจถูกพิจารณาในชัน้ ศาลต่อไป
3.3.4 ความสามารถในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯ ขึ้น อยู่ก บั ผลก าไร กระแสเงิ น สด สถานะทางการเงิ น
รายจ่ายฝ่ ายทุน และข้อจากัดของเงื่อนไขที่เกิ ดจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืม
ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลในปจั จุบนั และในอนาคตของบริษทั ฯ จะขึน้ อยู่กบั กาไร กระแสเงินสด สถานะทางการเงิน
รายจ่ายฝา่ ยทุน และข้อจากัดของเงื่อนไขที่เกิดจากสัญญาเงินกู้ท่ีบริษทั ฯ มีกบั ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ โดย
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ภายหลังหักเงิน
สารองตามทีก่ ฎหมายกาหนดและตามข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมถึงเงื่อนไขทีเ่ กิดจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยมื ในอนาคต และการ
จ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร
ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่ทางบริษทั ฯ มีกบั ธนาคารพาณิชย์ มีการกาหนดไว้ว่ า การจ่ายเงินปนั ผลแก่ผู้ถือหุ้นจะ
สามารถกระทาได้ เมื่อบริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินต้นให้กบั ธนาคารพาณิชย์จานวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีแผนใช้เงินส่วนหนึ่ง
ทีไ่ ด้รบั จากการระดมทุนในครัง้ นี้ มาลดภาระหนี้สนิ ตามสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว ซึ่ง บริษทั ฯ คาดว่าการ
ชาระเงินต้นคืนให้กบั ธนาคารพาณิชย์บางส่วนจะไม่กระทบกับการจ่ายเงินปนั ผล
การจ่ายเงินปนั ผลในอนาคตของบริษทั ฯ จะขึ้นอยู่กบั ความต้องการใช้เงินทุน รายจ่ายฝา่ ยทุน และข้อกาหนดจากการจัดหา
แหล่งเงินกู้ยมื ในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจ การลงทุนในโครงการในอนาคต หรือเกิดเหตุการณ์ท่มี ไิ ด้คาดคิดที่ส่งผลกระทบ
เชิงลงต่อกระแสเงินสดของบริษทั ฯ มีโอกาสเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์ โอกาส และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลต่ ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในตลาดรอง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลจากยอดกาไรสะสมของบริษทั ฯ ได้ทงั ้ หมด โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปนั ผล เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต กล่าวคือ การ
พิจารณาไม่จ่ายเงินปนั ผลจากยอดกาไรสะสมของบริษทั ฯ ในจานวนที่มากเกินไป จนทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด ซึ่งนับรวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการควบรวมกิจการ มีคา่ ติดลบ อย่างไรก็ดี การเพิม่ ทุนจากการขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ จะ
ช่วยทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าสูงขึน้ และลดข้อจากัด ด้านการจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสะสม ที่จะทาให้ส่วนของผู้ถอื หุน้ ติดลบ
ข้างต้นนัน้ ลดลง
3.3.5 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและ/หรือค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิ จ
เนื่องจาก BT Partners มีการเข้าซื้อกิจการของบริษทั ฯ จากผู้ถอื หุ้นใหญ่เดิมในปี 2555 ทาให้ต้องมีการตีมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่รี ะบุได้ท่ไี ด้มาและหนี้สนิ ที่รบั มา ณ วันที่ซ้อื กิจการ โดยส่วนต่างระหว่างต้นทุ นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อหุ้น
ดังกล่าว และมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้อื หุ้ นตามสัดส่วนที่ลงทุน ได้
บันทึกเป็ นค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน ประกอบไปด้วย ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กบั
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ลูกค้าและชื่อทางการค้า โดยความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและชื่อทางการค้าเป็ นสินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตนที่มกี ารตีมูลค่าขึน้ ภายหลังจา ก
BT Partners เข้าซือ้ กิจการของบริษทั ฯ โดยมูลค่าความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดจากประมาณการ
กาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2556 ไปอีก 40 ปี ขา้ งหน้า โดยกระแสเงินสด
ดังกล่าว เป็ นกระแสเงินสดที่บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั จากการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายเดิมซึ่งซื้อสินค้าจาก
บริษทั ฯ มาเป็ นประจาและต่อเนื่องในช่วงปี 2551 – 2555 และบริษทั ฯ จะคิดค่าตัดจาหน่ ายรายการดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 40 ปี
ส่วนมูลค่าชื่อทางการค้านัน้ คานวณจากการคิดลดค่าใช้จ่ายจากค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายสินค้า (Royalty Fee) ที่บริษทั ฯ
สามารถประหยัดได้ในแต่ละปี สาหรับการที่บริษทั ฯ มีเครื่องหมายสินค้าเป็ นของตนเอง โดยค่าใช้จ่ายจากค่าสิทธิในการใช้
เครื่องหมายสินค้าเป็ นการเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (ชื่อทางการค้า) แต่จะใช้วธิ กี ารทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ทัง้ นี้ ณ
วันที่ 31 มี.ค. 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจานวน 476.3 ล้านบาท และชื่อทางการ
ค้าจานวน 274.7 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ จานวน 751.0 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ 32.2 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และหากพิจารณา
สินทรัพย์ท่ไี ม่มตี วั ตนโดยรวมค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจจานวน 1,954.5 ล้านบาท จะทาให้มยี อดรวมทัง้ สิน้ 2,705.5 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 115.9 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าความ
นิยมจากการรวมธุรกิจ และมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจดังกล่าวมีการด้อยค่าเกิดขึน้
บริษทั ฯ จะพิจารณาบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ และการลดลงของส่วนของผู้ถอื หุน้ แม้ว่าบริษทั ฯ ได้พยายามพิจารณาและดาเนินการ
ต่างๆ อย่างระมัดระวังแล้ว
โดยหลักแล้ว การลดลงของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่คาดการณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และหรือสภาวะตลาดที่มสี าระสาคัญ และการสูญเสียลูกค้ารายสาคัญ อาจเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าในกรณีท่มี ูลค่าตามบัญชี
ของสิน ทรัพ ย์ไ ม่ ม ีต ัว ตนและ/หรือ ค่ า ความนิ ย มสู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ค าดว่ า จะได้ร ับ คืน ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ผล
ประกอบการในงวดบัญ ชีท่มี กี ารบันทึกการด้อยค่า รวมทัง้ สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ เห็นว่าความ
เป็ นไปได้ในการเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธุรกิ จนัน้ มีน้อย เนื่องจากบริษทั ฯ มี
รายได้ทเ่ี ติบโตอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่การเข้าซือ้ กิจการในปี 2555 นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (คือ
รายการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า) ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่มในปี 2555 โดยประมาณร้อยละ 5 ของรายการความสัมพันธ์
กับลูกค้าที่เกิดจากการปรับโครงสร้างกลุ่ม ได้มกี ารทยอยจ่ายไปแล้วตัง้ แต่ปี 2556 ถึง 2557 ส่วนที่เหลือจะตัดจาหน่ ายภายใน
ระยะเวลา 38 ปี ขา้ งหน้าหรือคิดเป็ นประมาณ 12.6 ล้านบาทต่อปี ซึง่ การตัดจาหน่ายดังกล่าวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามี
มูลค่าลดลงในอนาคต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับการด้อยค่าของค่าความ
นิยม ในข้อ “2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน – 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝา่ ยจัดการ”)
3.4

ความเสี่ยงอื่น ๆ

3.4.1 ความเสี่ ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ โดยบริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2544 (และที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงมีความไม่แน่ นอนที่จะได้รบั อนุ ญาตจากตลาด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้ สามัญได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้หากหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
3.4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ หลังเข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้อาจมีการขึน้ ลงอย่างผันผวน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ
โดยหลายปจั จัยเป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง
(1) ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(2) การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มผี ลกระทบต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกหรือ
เนื้อเป็ ด
(3) ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้จริงกับผลประกอบการทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานทีผ่ ลู้ งทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
(4) การเปลีย่ นแปลงในคาแนะนาหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
(5) การขายหรือจะขายหุน้ เป็ นจานวนมากของผูถ้ อื หุน้ ปจั จุบนั
(6) ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(7) ความเสีย่ งอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ดังนัน้ จากปจั จัยต่างๆ ข้างต้น รวมทัง้ ปจั จัยอื่นๆ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ ากว่าราคาเสนอขายอย่าง
มาก
นอกจากนี้ หากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีผลให้สญ
ั ญาระหว่าง
ผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) ทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ซึง่ มีขอ้ ตกลงบางประการที่กระทบต่อสิทธิของผู้
ลงทุน เช่น การจ่ายเงินปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกู้ยมื เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม หากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ สัญ ญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะมีผลให้ยกเลิก ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
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