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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุน ในหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเสี่ย ง ผู้ลงทุน ควรพิ จ ารณาข้ อ มูลทัง้ หมดในเอกสารฉบับ นี ้ และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้ อนี ้ รวมทังข้
้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ความเสี่ยงที่ระบุด้านล่างเป็ นความเสี่ยงบางประการที่สาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ อาจยังมีความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ ยัง
ไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปั จจุบนั หรื อเป็ นความเสีย่ งที่บริ ษัทฯ พิจารณาในขณะนี ้แล้ วเห็นว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตเช่น “เชื่ อว่า ” “คาดการณ์ ว่า ” “คาดว่า ” “วางแผนว่า ”
“ประสงค์ จะ”“โดยประมาณ” หรื อประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดาเนินงาน การ
ประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการดาเนิน ธุรกิจ นโยบายรัฐบาลในประเทศ
ต่างๆ และปั จจัยอื่นๆ ซึ่งเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั และไม่เป็ นการ
รับรองถึงการดาเนินงาน หรื อเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใด โดยผล หรื อเหตุการณ์จริ งอาจแตกต่างอย่างมาก
จากประมาณการ หรื อการคาดการณ์ดงั กล่าว
สาหรับข้ อมูลที่อ้างอิงถึง หรื อที่เกี่ยวข้ องกับรัฐบาล หรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ
ในตลาดโลกนัน้ บริ ษัทฯ ได้ มาจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผย หรื อคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรื อแหล่งข้ อมูลอื่นที่
เชื่อว่าเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีการตรวจพิสจู น์ หรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว หรื อวิธีการที่
ได้ มาซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
ปั จจัยความเสี่ยงสาหรับกลุ่มบริ ษัทฯ แบ่งออกเป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบริ ษัทย่อย ได้ แก่
CBD APG และ DCM และความเสีย่ งอื่น ๆ รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
3.1
3.1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทฯ
ความเสี่ยงจากการเป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

เนื่องจากบริ ษัทฯมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจแบบบริ ษัทโฮลดิ ้ง (Holding Company) คือเป็ นบริ ษัทที่มีรายได้
จากการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท อื่ น เป็ นหลัก และไม่มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จของตัว เองที่ ก่ อให้ เ กิ ด รายได้ อ ย่างมีนัย สาคัญ ดัง นัน้
ผลประกอบการของบริ ษัทฯจึงขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย ด้ วยเหตุ
นี ้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจึงเป็ นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทย่อย โดยปั จจุบนั รายได้ จากบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 100.0 ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯดังนันผลการ
้
ดาเนินงานของบริ ษัทย่อยจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อผลกาไรโดยรวมซึง่ หากบริ ษัทย่อยประสบปั ญหาในการดาเนินงาน
ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
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ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทย่อย และ
ภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืม
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้การจ่ายเงินปั นผลโดยบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯจะจ่ายจากกาไรสุทธิ ที่ ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยเนื่องจากเงินปั นผลดังกล่าวถือ
เป็ นรายได้ เกือบทังหมดในงบการเงิ
้
นเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯหากบริ ษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั บริ ษัทฯ ได้
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานันไม่
้ มี กาไรหรื อเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการ
ต้ องสารองเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรื อเพื่อจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม เป็ นต้ นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ ด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน ปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักภาษี เงินได้ แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง และภายหลังการจัดสรรทุนสารอง
ต่างๆ ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ า มี) ฐานะการเงินและผลดาเนิ นงาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ในอนาคต ความต้ องการใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชน รวมทัง้ เงื่ อ นไขต่า งๆอาทิ ก ระแสเงิ น สดจริ งก าไรฐานะการเงิ น และความต้ อ งการเงิ น ทุน ขอ ง
บริ ษัทฯ ตลอดจนปั จจัยอื่นๆที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจเห็นว่าเกี่ยวข้ องอย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯไม่สามารถรับรองได้ วา่ บริ ษัท
ฯ จะสามารถสร้ างผลกาไรในปี ใดๆหรื อคณะกรรมการบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯจะมีผลกาไรทังนี
้ ้
ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนหากบริ ษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมบริ ษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯจะ
มีกาไรสุทธิในปี นันก็
้ ตาม
3.2
3.2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ CBD
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบารุ งกาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ

เครื่ องดื่มบารุงกาลังและเครื่ องดื่มเกลือแร่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงทังจากผู
้
้ ประกอบการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
และผู้ประกอบการใหม่ที่อาจเข้ ามาแข่งขันในตลาดการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยส่งผลให้ ที่
ผ่านมา ผู้ประกอบการในธุรกิจมิได้ ปรับราคาขายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังอย่างมีนยั สาคัญ ปั จจุบนั เครื่ องดื่มบารุ งกาลังแบบ
ขวดซึง่ มีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลติ ร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ขวดละ 10.0 บาทดังนัน้ เพื่อคงหรื อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดสาหรั บผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง ผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึง CBD ต้ องทากิ จกรรม
ทางการตลาด และใช้ งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้ า อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่เป็ น
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คู่แข่งที่สาคัญเหล่านี ้ อาจมีศกั ยภาพในด้ านเงินทุน และมีประสิทธิภาพในการผลิตและดาเนินกิจกรรมทางการตลาดได้
เป็ นผลสาเร็ จมากกว่า CBD การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว อาจทาให้ CBD ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรื อมี
ค่าใช้ จ่ายในการทากิจกรรมทางการตลาดสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.2

ความเสี่ยงจากการที่รายได้ หลักของ CBD มาจากผลิตภัณฑ์ ประเภทเดียวคือคาราบาวแดง

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 301มิถนุ ายนมีนาคม 2557 CBD
มีรายได้ หลักจากการขายคาราบาวแดง คิดเป็ นร้ อยละ 99.0 และร้ อยละ 96.57.7 ของรายได้ รวมของ CBDดังนัน้ หาก
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคเปลี่ยนไป และคาราบาวแดงไม่ได้ รั บ ความนิ ยมในหมู่ผ้ ูบ ริ โภคหรื อ หากกฎระเบี ย บ หรื อ
นโยบายของภาครั ฐ ที่ ใ ช้ บัง คับ กับ การผลิ ต การทาการตลาดและการจัด จาหน่ า ยคา ราบาวแดงเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสาคัญ เป็ นผลให้ CBD มีต้นทุนเพิ่มขึน้ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรื อนโยบายของภาครั ฐ ที่เปลี่ย นไป
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.3

ความเสี่ยงจากการนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เข้ าสู่ตลาด

CBD มีนโยบายเล็งเห็นความสาคัญในการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสูต่ ลาดอย่างต่อเนื่องโดยในการออกผลิตภัณฑ์
ใหม่แต่ละครัง้ ต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง ทังในด้
้ านการคิดค้ น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทาการตลาด ซึ่ง
รวมถึงการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ สินค้ าเป็ นที่ร้ ู จกั ได้ รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริ โภค
และสามารถสร้ างรายได้ จากการขายในระดับที่น่าพอใจให้ กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่นนได้
ั ้ CBD อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุน
หากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้ รับการตอบรับหรื อเป็ นที่ชื่นชอบของผู้บริ โภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก
CBD ไม่ประสบความสาเร็ จในการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสูต่ ลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.4

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพาพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ ด คาราบาว) และวงดนตรี คาราบาวใน
ฐานะผู้แนะนาสินค้ า (Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand Ambassador) ของกลุ่มบริ ษัทฯ และการ
พึ่งพิงภาพลักษณ์ วงดนตรีคาราบาว

ปั จจุบนั CBD ทาสัญญาว่าจ้ างนายยืนยง โอภากุล และวงดนตรี เพื่อชีวิต "คาราบาว"ให้ ทาหน้ าที่ในการแนะนา
สิ น ค้ า (Presenter) และเป็ นตัว แทนสิ น ค้ า (Brand Ambassador) เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ แ ละส่ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข อง
เครื่ องหมายการค้ าหรื อ ผลิต ภัณ ฑ์ “คาราบาวแดง” ของ CBD แต่เ พีย งผู้เ ดีย ว โดยสัญ ญาโฆษณาประชาสัม พัน ธ์
ดัง กล่าวมีอ ายุ 5 ปี และสามารถต่อ อายุสญ
ั ญาอัต โนมัติต่อไปอีก 5 ปี ซึ่ง มีอตั ราค่าจ้ างสาหรับ 5 ปี แรก จานวน 10
ล้ านบาทต่อปี และมีอตั ราค่าจ้ างสาหรับ 5 ปี ต่อมา จานวน 12 ล้ านบาทต่อปี ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทฯ หรื อสามารถเสนอปรับ
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับราคาตลาด (โดยรายละเอียดของสัญญาดังกล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่
2.3 หัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน)
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ดังนั ้น CBD ต้ องอาศัยภาพลักษณ์ ที่ดีและชื่อเสียงของนายยืน ยง โอภากุล และวงดนตรี เ พื่อ ชี วิต คาราบาว
ในการทาการตลาด ด้ ว ยเหตุนี ้ หากภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสีย งของนายยื น ยง โอภากุล หรื อ วงดนตรี เ พื่อ ชี วิต คารา
บาวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ข องเครื่ อ งหมายการค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ “คา
ราบาวแดง” ทาให้ CBD สูญ เสี ย กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ คาราบาวแดงเป็ นเครื่ องหมายการค้ าที่เชื่อมโยงกับ วงดนตรี เพื่อชีวิตคาราบาว ดัง นั ้น CBD จึง
ต้ องพึ่งพิงภาพลักษณ์ ที่ดีและชื่อเสียงของวงดนตรี เพื่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณ์ ของวงดนตรี เพื่อชีวิตคาราบาว
เปลี่ย นแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่ง ผลกระทบต่อ ภาพลัก ษณ์ ข องเครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ ผลิต ภัณ ฑ์
“คาราบาวแดง” ทาให้ CBD สูญ เสี ย กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.5

ความเสี่ ย งจากการที่ CBD อาศั ย ผู้ น าเข้ า ตั ว แทนจ าหน่ าย และ/หรื อ ผู้ จั ด จาหน่ ายท้ องถิ่น ในการ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของ CBD ในต่ างประเทศ

สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
จานวน 1,096.2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.8 ของรายได้ จากการขายรวม โดยในการดาเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ
นัน้ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ และการดาเนินการที่เกี่ ยวข้ องของ CBD ในต่างประเทศนัน้ CBD ต้ องอาศัยผู้นาเข้ า ตัวแทน
จาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในแต่ละประเทศที่ CBD ดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ CBD ไม่มีนโยบายที่จะเข้ าทาสัญญา
ระยะยาวกับผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายดังกล่าว แม้ ว่า CBD จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนาน
กับผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นเหล่านันก็
้ ตาม ลักษณะการดาเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็ นหลัก
ปกติทวั่ ไปในอุตสาหกรรมทีC่ BD ดาเนินธุรกิจอยู่
ดังนัน้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ ว่า ผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศทุก
รายของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้นา
เข้ าตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นของ CBDจะดาเนินการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ตรงตามเป้าที่ CBD ตัง้
ไว้ ได้ หรื อไม่ ในกรณีที่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
CBD หรื อปฏิบตั ิงานได้ ไม่ตรงตามเป้าหมาย และ CBD อาจได้ รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้ าในการที่ CBD ต้ อง
เข้ าเจรจา ทาข้ อตกลงการจัดจาหน่ายสินค้ ากับ ผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นรายอื่น หรื ออาจมี
อุปสรรคในการเข้ าไปประกอบธุรกิจหรื อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ นอกจากนี ้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้นา
เข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ ครบถ้ วนและ CBD อาจไม่สามารถทาข้ อตกลงกับผู้
นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรื อไม่สามารถ
หาผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซงึ่ กรณีดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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3.2.6

ความเสี่ยงเกี่ยวกับทีมงานด้ านการตลาดและทีมงานด้ านการขายของกลุ่มบริษัทฯ

การดาเนินงานของทีมงานด้ านการตลาดโดยเฉพาะทีมงานสาวบาวแดงและทีมงานด้ านการขายของ CBD ต้ อง
เผชิญกับความเสีย่ งบางประการ ซึง่ รวมถึง
(1)
การไม่สามารถทาโฆษณา การตลาด และการส่งเสริ มการขายซึ่งจาเป็ นต่อการรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาด และเพิ่มการรับรู้เครื่ องหมายการค้ า ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2)
ประสิทธิภาพ
(3)

การไม่ ส ามารถด าเนิ น กลยุท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ แข่ง ขัน กับ บริ ษั ท อื่ น ในอุต สาหกรรมได้ อ ย่า งมี
การไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เปลีย่ นแปลงไปได้ ทนั เวลา

เหตุการณ์ข้างต้ นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ขวดแก้ ว และน ้าตาลทราย ซึง่ วัตถุดิบดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 30.0 – 40.0 และร้ อยละ 10.0 – 15.0 ของต้ นทุนการผลิต เครื่ องดื่มคาราบาวแดง และสตาร์ ท พลัส ตามลาดับโดย
CBD จัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้ขายในประเทศ
(1)

ขวดแก้ ว

CBD ใช้ ขวดแก้ วเป็ นวัตถุดิบหลักในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของ CBD ปั จจุบนั สัญญาจัดหาขวดแก้ วส่วน
ใหญ่ของ CBD กับผู้ผลิตขวดแก้ วเป็ นสัญญาที่มีอายุหนึง่ ปี โดยคูส่ ญ
ั ญาตกลงกาหนดจานวนขวดแก้ ว และราคาซื ้อขายไว้
ล่วงหน้ า อย่างไรก็ดี CBD ไม่สามารถรับรองได้ ว่าผู้ผลิตขวดแก้ วจะสามารถจัดหาขวดแก้ วให้ แก่ CBD ได้ ในปริ มาณที่
ต้ องการตามสัญญา เนื่องจากปั จจัยที่ผ้ ผู ลิตขวดแก้ ว หรื อ CBD ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี ้ เมื่อสิ ้นสุดสัญญาจัดหา
ขวดแก้ วดังกล่าวแล้ ว หาก CBD ประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
ั ญา CBD ไม่สามารถรับรองได้ ว่า จะสามารถต่ออายุสญ
ั ญา
ดังกล่าวด้ วยราคา และเงื่อนไขทางการค้ าที่เหมาะสมต่อ CBD ได้ และหากในการต่อสัญญาดังกล่าว ราคาขวดแก้ วมีการ
ปรั บตัวสูงขึ ้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ ว่า CBD จะสามารถผลักภาระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ แม้ ว่าโรงงานขวดแก้ วสีชาของ APG จะได้ เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์ในการผลิตขวดแก้ วสี
ชาในในเดือนสิงหาคม 2557 แล้ ว ไตรมาสที่สี่ของปี 2557แต่อย่างไรก็ดี CBD ก็ไม่สามารถรับรองได้ วา่ APG จะสามารถ
จัดหาและ/หรื อผลิตขวดแก้ วสีชาซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักในการบรรจุผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงในปริ มาณที่เพียงพอกับการผลิต
เครื่ องดื่มบารุงกาลัง อาจทาให้ CBD เสียโอกาสทางธุรกิจ
(2)

นา้ ตาลทราย
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น ้าตาลทรายเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ (CommodityProduct) ที่มีราคาขึ ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาด และนโยบายของรัฐบาล หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ ้น CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลัก
ภาระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
CBD ใช้ น ้าตาลทรายในการผลิตผลิตภัณฑ์สองประเภท ได้ แก่
(ก)

นา้ ตาลทรายที่ใช้ ในการผลิตเพื่อการจาหน่ ายในประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน ้าตาลทรายที่ CBD ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายใน
ประเทศ หากกระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงนโยบาย และปรับราคาน ้าตาลทรายสูงขึ ้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ ในอนาคตหากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายการกาหนดราคาน ้าตาลทรายหรื อ
ประกาศลอยตัวราคาน ้าตาลทรายเพื่ อรองรับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) อาจทาให้ ราคาน ้าตาลทรายมีความผันผวน และอาจมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของ CBD ได้
(ข)

นา้ ตาลทรายที่ใช้ ในการผลิตเพื่อส่ งออกไปต่ างประเทศ

ราคาน ้าตาลทรายที่ CBD ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศนัน้ ขึ ้นอยู่กบั
ราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกโดยราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์ และอุปทานของน ้าตาลทราย
ที่ได้ รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื ้ออานวยหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบายการ
ส่งเสริ ม การแทรกแซง การส่งออก การนาเข้ า ของอุตสาหกรรมน ้าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ ว นอกจากนี ้ ราคานา้ ตาลทรายยังมีความสัมพันธ์ กับราคานา้ มันเชือ้ เพลิงอีกด้ วย เนื่องจากนา้ อ้ อยรวมถึง
กากน ้าตาลสามารถนาไปผลิตเป็ นเอทานอลเพื่อใช้ ผสมกับน ้ามันเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ปั จจัยดังกล่าวส่งผล
ให้ ราคาซื ้อขายน ้าตาลทรายในตลาดโลกมีความผันผวนสูงและอาจมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของ CBD ได้
3.2.8

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ธุรกิจการผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายคาราบาวแดงของ CBD อยู่ภายใต้ การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่สาคัญได้ แก่ พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 (ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
รวมทังประกาศและกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวกาหนดข้ อจากัด
เกี่ยวกับฉลากการโฆษณาและการทาการตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง เช่น ข้ อจากัดในการโฆษณาสรรพคุณของสินค้ า
ข้ อจากัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ข้ อกาหนดให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องดื่มบารุงกาลังต้ องแสดงคาเตือนบนฉลากถึง ปริ มาณ
การบริ โภคในแต่ละวัน เป็ นต้ นนอกจากนี ้ ธุรกิ จการผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลังของ CBD ยังอยู่ภายใต้ ข้อกาหนดและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม เช่นพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2535 ข้ อจากัดและข้ อกาหนดทางกฎหมายเหล่านี ้เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ CBD
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นามาใช้ พิจารณาประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิต การทาการตลาดและการส่งเสริ มการขาย ดังนัน้ หาก
หน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฏเกณฑ์ หรื อระเบียบที่ใช้ ในการกากับดูแลธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังให้ มีความ
เข้ ม งวดมากขึน้ อาจส่ง ผลกระทบต่อ นโยบายและกลยุท ธ์ ใ นการท าการตลาดของ CBD และหาก CBD ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับ นโยบายกฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ CBDต้ องมีภาระเพิ่มมากขึ ้นในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.9

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์ สินทางปั ญญา
(1)

เครื่องหมายทางการค้ า

CBD มีนโยบายที่จะจัดให้ มีการจดทะเบียนและรักษาไว้ ซึ่งเครื่ องหมายการค้ าที่ CBD ถื อสิทธิ เป็ น
เจ้ าของในประเทศที่มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ในการนี ้ CBD ได้ ขอรั บความคุ้มครองในเครื่ องหมายการค้ า
ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ โดยปั จจุบนั CBD ได้ จดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยทังหมดมากกว่
้
า 52 รายการ อย่างไรก็ดี ขันตอนในการด
้
าเนินการเพื่อขอจดทะเบียน และ
ต่ออายุทะเบียนเครื่ องหมายการค้ านันใช้
้ ระยะเวลานาน และการจดทะเบียนจะอยู่ภายใต้ การพิจารณาอนุมตั ิของหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องของแต่ละประเทศ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรั บรองได้ ว่า CBD จะสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนหรื อคาขอต่ออายุ
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องในทุกประเทศ หรื อคาขอจดทะเบียนหรื อคาขอต่ออายุทะเบียน
เครื่ องหมายการค้ าที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หรื อคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าใดๆ ที่ CBD จะดาเนินการในอนาคต
จะได้ รับอนุมตั ิหรื อไม่
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ กลุม่ บริ ษัทฯ จะได้ รับความคุ้มครอง หรื อได้ รับผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
สาหรั บการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า อีกทัง้ ขอบเขตการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า ที่ได้ รับการจดทะเบียนอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้ คาขอจดทะเบียนหรื อคาขอต่ออายุเครื่ องหมายการค้ า และเครื่ องหมายการค้ า
ที่ได้ รับการจดทะเบียนอาจถูกคัดค้ าน ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรื อตกอยูภ่ ายใต้ ข้อจากัดใดๆ ได้ ความเสีย่ งดังกล่าว
อาจส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ อาจมีผ้ ปู ระกอบการรายอื่นในประเทศที่บริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ที่จดทะเบียนแล้ วของกลุม่ บริ ษัทฯ แม้ เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่มีสิทธิ และการใช้ เครื่ องหมายการค้ าลักษณะดังกล่าว
อาจถื อเป็ นการละเมิดสิทธิ ในเครื่ องหมายการค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ ภายใต้ กฎหมายของประเทศดังกล่าว บริ ษัทฯ ไม่
สามารถรับรองได้ ว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศดังกล่าวจะให้ ความคุ้มครองสิทธิในเครื่ องหมาย
การค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุม่ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
(2)

การรักษาความลับทางการค้ า
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ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ มีวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี และข้ อมูลทางการค้ าที่กลุม่ บริ ษัทฯ รวบรวมขึ ้นเอง
รวมทังมี
้ สตู รการผลิตเครื่ องดื่มบารุงกาลังและเครื่ องดื่มเกลือแร่ ซึ่งทังหมดนี
้
้ถือเป็ นความลับทางการค้ าที่สาคัญของกลุม่
บริ ษัทฯ ในการดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
แม้ ว่ากลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญารักษาความลับทางการค้ าที่สาคัญกับพนักงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เช่น สูตรการผลิตอย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ ว่าความลับทางการค้ าดังกล่าวจะไม่ถกู เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
โดยกลุ่มบริ ษัทฯ อาจไม่ได้ รับการแก้ ไขเยียวยาอย่างเพียงพอสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการค้ าดังกล่าว ทัง้ นี ้ การ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากพนักงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เปิ ดเผยความลับทางการค้ าโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อใช้
ความลับทางการค้ าในทางที่ผิดนันเป็
้ นเรื่ องที่ดาเนินการได้ ยาก อีกทังมี
้ คา่ ใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลานานในการดาเนินคดี
รวมทัง้ ผลการพิจารณาคดีนนไม่
ั ้ สามารถคาดเดาได้ นอกจากนัน้ ศาลทัง้ ในประเทศไทย และในต่างประเทศ รวมถึง
ขอบเขตอานาจของศาลในต่างประเทศอาจมีแนวทางในการพิจารณาที่ไม่เอื ้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิในความลับ
ทางการค้ า
นอกจากนี ้ หากผู้อื่นได้ มาซึง่ ความลับทางการค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อโดยการ
พัฒนาขึ ้นเองโดยคูแ่ ข่งทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัทฯ ย่อมไม่มีสทิ ธิห้ามมิให้ คแู่ ข่งทางธุรกิจดังกล่าวใช้ เทคโนโลยี
หรื อข้ อมูลดังกล่าวเพื่อแข่งขันกับกลุม่ บริ ษัทฯ หากความลับทางการค้ าใดของกลุม่ บริ ษัทฯ ถูกเปิ ดเผย หรื อ ถูกพัฒนาขึ ้น
เองโดยคู่แข่งทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตาแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.10 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่ สามารถขึน้ ทะเบียนหรื อต่ ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในประเทศที่ CBD
จาหน่ าย
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทงในประเทศและในต่
ั้
างประเทศ CBD จาเป็ นต้ องดาเนินการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ต่อหน่วยงานราชการที่กากับดูแลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนหรื อต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์
อาจส่งผลให้ CBD ไม่สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อตาแหน่งการ
แข่งขันทางธุรกิจธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.11 ความเสี่ยงจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลัง และเครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ จั ด เป็ นสิ น ค้ าที่ ก รมสรรพสามิ ต จั ด เก็ บ ภาษี ตาม
พระราชบัญญัติพิกดั ภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527 ในฐานะที่เป็ นเครื่ องดื่มที่ไม่เจือปนและไม่มีแอลกฮอล์ โดยมีอตั ราพิกดั ภาษี
ตามมูลค่าร้ อยละ 20.0 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม หรื อตามปริ มาณ หน่วยละ 0.37 บาทต่อ 440 ลบ. ซม. (ทังนี
้ ้
เศษของ 440 ลบ. ซม. ให้ นบั เป็ น 440 ลบ. ซม.) แล้ วแต่จานวนตามมูลค่าหรื อตามปริ มาณจะมากกว่ากัน หากรัฐบาลมี
นโยบายในการปรับขึ ้นอัตราภาษี สรรพสามิต และ CBD ไม่สามารถผลักภาระดังกล่าวให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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3.2.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่ าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัทฯ
(1)

ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์

CBD มีความเสีย่ งในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเสีย่ งดังกล่าวอาจ
เกิดมาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ชารุ ดบกพร่ อง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื ้อน หรื อ (4) การติด
ฉลากและคาเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ หรื อไม่ถกู ต้ องเป็ นผลให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความเสียหายและเรี ยกร้ องให้
CBD รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ คา่ เสียหาย หรื ออาจมีการเรี ยกคืน
ผลิตภัณฑ์ของ CBD จากตลาด รวมทังหน่
้ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องอาจสัง่ ให้ CBD ระงับหรื อ หยุดการประกอบกิจการได้
และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
(2)

ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

แม้ ว่า CBD จะได้ จดั ให้ มีข้อความคาเตือนถูกต้ องตามที่กาหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่ อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่ อง ฉลากโภชนาการ
เช่นสาหรับคาราบาวแดง CBD ได้ ระบุข้อความ "ห้ ามดื่มเกินวันละสองขวดเพราะหัวใจจะสัน่ นอนไม่หลับ เด็กและสตรี มี
ครรภ์ ไม่ควรดื่ม ผู้ป่วยปรึ กษาแพทย์ก่อน" ไว้ บนฉลากแล้ วก็ ตาม แต่ CBD ก็ ยังมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ ของ CBD จะ
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภค หากผู้บริ โภคไม่ปฏิบตั ิตามคาเตือนในฉลาก และอาจส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคที่ได้ รับ
ความเสียหาย ดาเนินการเรี ยกร้ องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์ของ CBD โดย
ให้ CBD ชดใช้ คา่ เสียหาย หรื ออาจมีการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD จากตลาด รวมทังหน่
้ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง อาจ
สั่ง ให้ CBD ระงับ หรื อ หยุด การประกอบกิ จการได้ หากเกิ ดกรณี ดังกล่า วอาจส่ง ผลกระทบทางลบต่อ ธุร กิ จ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็ นอันตราย แม้ ว่าข้ อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้ อยู่
บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง CBD อาจต้ องประสบกับเหตุการณ์ที่ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการในผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าของ CBD ลดน้ อยลง นอกจากนี ้ ผลิตภัณฑ์ เหล่านีอ้ าจถูกเรี ยกคืนจากตลาด การเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ ใดๆ โดยไม่
คานึงถึงความชอบด้ วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังธุ
้ รกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.2.13 ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ ปลอมและสินค้ าเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลังที่ขายในตลาดอาจผลิตขึน้ โดยไม่มีใบอนุญาต หรื อไม่ได้ รับการอนุญาตโดย
ถูก ต้ อ ง และ/หรื อ มี ก ารติด ฉลากผิ ด โดยเจตนา และฉ้ อ ฉลเกี่ ย วกับ ส่วนผสม และ/หรื อ แอบอ้ า งชื่ อผู้ผลิต โดยมิชอบ
โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคือผลิตภัณฑ์ปลอม โดยจะจาหน่ายในราคาต่ากว่าผลิตภัณฑ์ที่แท้ จริ ง เนื่องจากมีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ากว่า และในบางกรณี ผลิตภัณฑ์ ปลอมดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับ คาราบาวแดง ของ CBD นอกจากนี ้
ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมี หรื ออาจไม่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับ คาราบาวแดงอีกด้ วย ทังนี
้ ้ กฎระเบียบข้ อบังคับที่
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เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ปลอม ในตลาดที่ CBD ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นปั จจุบนั อาจไม่ได้ ถกู บังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
ไม่สามารถกาจัดการผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ปลอมได้ อย่างเด็ดขาด ดังนัน้ หากมีผลิตภัณฑ์ปลอมโดยใช้ เครื่ องหมาย
การค้ าของ CBD โดยผิดกฎหมายอาจทาให้ ผ้ ูบริ โภคซึ่งบริ โภคผลิตภัณฑ์ปลอมเหล่านันได้
้ รับอันตราย และดาเนินการ
ฟ้ องร้ องกับ กลุ่มบริ ษัท ฯ โดยเข้ าใจว่าเป็ นผลิตภัณ ฑ์ คาราบาวแดงของกลุ่มบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยอดขายผลิตภัณฑ์
คาราบาวแดงซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แท้ จริ งของ CBD อาจได้ รับผลกระทบ หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิดขึ ้นจริ งกลุ่มบริ ษัทฯ
อาจเสียชื่อเสียง ถูกปรับ หรื อได้ รับโทษอื่นๆ และ CBD อาจได้ รับผลกระทบในฐานะผู้ผลิตต้ องถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี และ
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.3
3.3.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ APG
ความเสี่ยงจากการที่โรงงานผลิตขวดแก้ วของ APG ไม่ สามารถเปิ ดดาเนิ นการเชิงพาณิชย์ ได้ ตามที่
กาหนดหรือมีต้นทุนในการก่ อสร้ างสูงกว่ าที่คาดการณ์ ไว้

APG คาดว่าจะสามารถเปิ ดดาเนินการโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ สปี่ ี 2557 โดย
โรงงานดังกล่าวมีขนาดเตาที่มีกาลังการผลิตน ้าแก้ ว ทัง้ สิ ้น 310 ตัน แก้ ว ต่อ วัน บริ ษั ท ฯ คาดว่า APG จะสามารถผลิต
ขวดแก้ ว สีช าสาหรั บ คาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทังสิ
้ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี อย่างไรก็ตาม หากโครงการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาไม่แล้ วเสร็ จ หรื อล่าช้ า ไม่เป็ นไปตามแผนการก่อสร้ าง หรื อต้ นทุนในการก่อสร้ างเพิ่มสูงขึ ้น
เนื่องจากความไม่แน่นอนของปั จจัยต่าง ๆ ที่ APG ไม่สามารถควบคุมได้ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ ประกันภัยที่ได้ จดั ทาไว้ แล้ วในปั จจุบนั อาจ
ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างก่อสร้ าง
3.3.21 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และภาวะขาดแคลนการขาดแคลนวัตถุดิบ เศษแก้ ว และก๊ าซ
ธรรมชาติ
(1)

เศษแก้ ว

เศษแก้ วเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG โดย APG ได้ ทาสัญญาระยะสันที
้ ่มีอายุ
สัญญาประมาณหนึง่ ปี เพื่อจัดหาเศษแก้ วจากผู้ค้าเศษแก้ ว และ APG ยังคงมีแผนที่จะออกใบสัง่ ซื ้อเพื่อสัง่ ซื ้อเศษแก้ วจาก
ผู้ค้าเศษแก้ วจานวนอย่างน้ อยสองถึงสามราย ซึ่งการทาสัญญาระยะสันเพื
้ ่อจัดหาเศษแก้ ว และการออกใบสัง่ ซื ้อดังกล่าว
เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของตลาดโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรับรองได้ วา่ ผู้ค้าเศษแก้ วจะสามารถจัดหาเศษแก้ ว
ให้ แก่ APG ได้ ในปริ มาณที่เพียงพอ และในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดงั กล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้ ว
สูงขึ ้น เนื่องจาก APG ต้ องปรับสูตรการผลิตโดยการใช้ วตั ถุดิบอื่น ที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษแก้ ว เพิ่มมากขึ ้น เช่น เพิ่มปริ มาณ
การใช้ ทรายแก้ ว และโซดาแอช เป็ นต้ น ซึ่งและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
(2)

ก๊ าซธรรมชาติ
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ก๊ าซธรรมชาติเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG โดย APG ได้ ทาสัญญาซื ้อขายก๊ าซ
ธรรมชาติ กับ บริ ษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่ง เป็ นสัญ ญาระยะกลางที่มี อ ายุสัญ ญาประมาณห้ าปี โดยมี
โครงสร้ างราคาประกอบไปด้ วย (1) ราคาก๊ าซซึ่งผันแปรตามราคาน ้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ และปริ มาณการใช้ ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวัน และ (2) Demand Charge ซึ่งจะเป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ กาหนด
ตามปริ มาณการใช้ ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ ตกลงไว้ ในสัญญาและมีการปรับปรุงตามปริ มาณการใช้ ก๊าซธรรมชาติจริ งทุก หก
เดือน
ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่ราคาก๊ าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรั บตัวสูงขึ ้นตามความผันแปรของราคา
น ้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ รวมทังปริ
้ มาณการใช้ ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวัน
การที่ราคาก๊ าซปรับตัวสูงขึ ้นอาจส่งผลให้ APG มีต้นทุนที่สงู ขึ ้น
นอกจากนี ้ หาก ปตท. มีปริ มาณก๊ าซไม่เพียงพอ ปตท. อาจไม่สามารถส่งก๊ าซให้ แก่ APG ได้ ในปริ มาณ
ที่กาหนดไว้ ในสัญญา กรณี ดังกล่าวอาจส่งผลให้ APG มีก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอในการผลิตขวดแก้ วสีชาให้ ได้ ตาม
จานวนที่กาหนดไว้ ในแผนการผลิต และต้ องหยุดการดาเนินการของโรงผลิตขวดแก้ วสีชา โดยการอุน่ เตาหลอมแก้ วเพื่อให้
สามารถดาเนินการต่อไปได้ ภายหลังจากการหยุดการดาเนินการผลิตอาจมีคา่ ใช้ จ่ายสูง
หากความเสี่ยงข้ างต้ นเกิดขึ ้นจริ ง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.3.32 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่ อเนื่องในการผลิตของโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
เนื่องจากปั จจุบนั APG อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา โดยโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
มีขนาดเตาที่มีกาลังการผลิตน ้าแก้ ว สูงสุดได้ 310 ตันแก้ วต่อวัน บริ ษัทฯ คาดว่า APG จะสามารถหรื อคิดเป็ นกาลังการ
ผลิตขวดแก้ วสีชาสาหรับคาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทังสิ
้ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี โดยคาดว่าโรงงานดังกล่าวจะ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาสที่สี่ปี 2557 อย่างไรก็ดี ความสาเร็ จของ APG
ขึ ้นอยูก่ บั การดาเนินการผลิตขวดแก้ วสีชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมงตลอด
อายุการใช้ งานของเตาหลอมขวดแก้ ว หากในระยะเริ่ มต้ น APG ไม่สามารถดาเนินงานโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามแผนการผลิตที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจ
ส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.3.43 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ีได้ รับจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
("บีโอไอ")
ธุรกิจการผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG ได้ รับอนุมตั ิสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน ("บีโอไอ") ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจให้ การส่งเสริ มการลงทุนในประเทศไทยสาหรับโครงการที่เป็ นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ โดยการให้ สิทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมนันจะมี
้
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ เป็ นการ
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เฉพาะ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขการอนุมตั ิสิทธิประโยชน์ของบีโอไอสาหรับ APG ได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่
2.2 หัวข้ อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในอนาคต APG อาจไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขทุก ข้ อ ภายใต้ ก ารอนุมัติ จ ากบี โ อไอได้
การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้ การอนุมตั ิจากบีโอไออาจทาให้ APG เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากบีโอไอ ทังนี
้ ้การสูญเสียสิทธิประโยชน์ดงั กล่ าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผล
การดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.4
3.4.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ DCM
ความเสี่ยงจากการกระจายสินค้ าไม่ ท่ วั ถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ปั จจุบนั DCM ทาหน้ าที่บริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทฯไปยังช่องทางการจัดจาหน่าย
ภายในประเทศผ่านร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) หาก DCM ไม่
สามารถบริ หารจัดการให้ เครื อข่ายตัวแทนจาหน่ายและ/หรื อ ผู้กระจายสินค้ าในประเทศให้ สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ไป
ยังผู้บริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึงตามแผนที่กาหนด อาจส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจและอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.5
3.5.1

ความเสี่ยงอื่น ๆ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเจ้ าหน้ าที่บริหารระดับสูงที่มีความสาคัญ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของ
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูง หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุ คลากรที่สาคัญดังกล่าว หรื อไม่
สามารถสรรหาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้ าหน้ าที่บริ หารระดับสูงเพื่อดารงตาแหน่งแทนบุคลากรที่สาคัญนี ้
ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากบุคลากรที่สาคัญคนใดของกลุ่มบริ ษัทฯ ไปร่ วมงานกับผู้ประกอบการที่เป็ นคู่แข่ง หรื อจัดตัง้
บริ ษัทเพื่อดาเนินธุรกิจแข่งขัน ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่
บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
3.5.2

ความเสี่ยงทางการเงิน
(1)

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มียอด
เงินกู้จากสถาบันการเงินเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,865.9 ล้ านบาท ซึ่งยอดเงินกู้ส่วนใหญ่มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว
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ดังนัน้ หากอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวข้ างต้ นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผล
การดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
(2)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

CBD มีรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ โดยในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน1 มีนาคม 2557 มีรายได้ จากการส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 22.6 และร้ อยละ
29.88.6 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลาดับ โดยการส่งออกบางส่วนมี การขายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่
วัตถุดิบเกือบทังหมดเป็
้
นการจัดซื ้อจากในประเทศ ซึ่งปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่มีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อป้องกัน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ทาให้ CBD มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาขายและยอดขายของ CBD โดยหากเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น
รายได้ จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็ นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากในอนาคตกลุ่มบริ ษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยเงิ นลงทุนดังกล่าวอยู่ในสกุลเงิ น
ต่างประเทศ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงอาจมีความเสีย่ งที่เกิดจากอัตราแลกเปลีย่ นกับสกุลเงินดังกล่าว
3.5.3

สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรั ฐบาลในตลาดที่สาคัญบางแห่ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่ อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่ างมีนัยสาคัญ

สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน1 มีนาคม 2557
รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 22.47 และร้ อยละ 29.37.9 ของรายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท
ฯ ตามลาดับ โดยรายได้ จากการส่งออกส่วนใหญ่มาจากประเทศกาลังพัฒนาซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศเป้าหมายของกลุม่ บริ ษัท
ฯ เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน(“ตลาดที่มีความเสี่ยง
สูง”) ดังนันฐานะทางการเงิ
้
นและผลการดาเนินงาน ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญจากการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในตลาดดังกล่าว ความเสีย่ งในการดาเนิ นธุรกิจใน
ตลาดดังกล่าว ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(1)
สภาพความไม่มนั่ คงทางการเมืองซึ่งยังไม่มีข้อยุติ สงคราม การก่อความไม่สงบ และการเป็ นปรปั กษ์
ในบางประเทศและภูมิภาคซึง่ กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ หรื อกาลังจะประกอบธุรกิจในอนาคต
(2)

ระบบกฎหมายที่ยงั ไม่ได้ รับการพัฒนา

(3)

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศ

(4)

ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อ

(5)

ภัยธรรมชาติ
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(6)

การไม่สามารถเข้ าถึงทรัพยากรบุคคลในประเทศดังกล่าว

(7)
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับทัว่ ไป เช่น การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน และความยุ่งยากใน
การบังคับสิทธิตามสัญญา
(8)

ข้ อจากัดในการลงทุนในบางประเทศ

(9)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้ า ทั่วโลก เช่น การคว่าบาตร และการสัง่ ห้ ามค้ าขายที่กาหนดโดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่นๆ และ
(10)

การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและข้ อพิพาทที่อาจเกิดขึ ้นในเรื่อง

ดังกล่าว
แม้ ว่าเศรษฐกิจของตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ได้ เปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีการควบคุมอย่างเข้ มงวด เป็ น
เศรษฐกิจแบบเปิ ดตลาด (Market-Oriented Economy) มากขึน้ ทรั พย์ สินในการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปส่วนใหญ่ใน
ตลาดที่มีความเสีย่ งสูงยังคงเป็ นของรัฐบาล และรัฐบาลของตลาดที่มีความเสีย่ งสูงยังควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจโดย
การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการชาระหนี ้ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ การกาหนดนโยบายการเงิน และการให้ สทิ ธิ
พิเศษแก่ธุรกิจ หรื อบริ ษัทบางประเภท
ในช่วงที่ผา่ นมา รัฐบาลของแต่ละประเทศในตลาดที่มีความเสีย่ งสูงได้ ดาเนินมาตรการในระดับที่แตกต่างกัน ใน
การใช้ ประโยชน์จากกลไกตลาดในการปฏิรูปเศรษฐกิจ การลดการถือกรรมสิทธิ์ ของรัฐในทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจ และการสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินธุรกิจ มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจเหล่านี ้อาจมีการปรับ หรื อ
เปลี่ยน หรื อนามาใช้ โดยไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเภทธุรกิจ หรื อในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ดังนันมาตรการบาง
้
ประการเหล่านี ้ อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจโดยรวม แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
โดยทัว่ ไป ระบบกฎหมายของตลาดที่มีความเสี่ยงสูงบางแห่งมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทาให้ ความคุ้มครองทาง
กฎหมายต่อกลุม่ บริ ษัทฯ มีจากัด โดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่ องหมายการค้ า และธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ (รวมถึงผลิตภัณฑ์
ปลอม) กลุ่ม บริ ษั ท ฯอาจประสบอุป สรรคในการด าเนิน การทางกฎหมาย และบัง คับ ตามค าพิ พ ากษากับ ผู้ที่ ป ฏิบัติ
ผิดสัญญา หรื อหน้ าที่ตามกฎหมายต่อกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ละเมิดเครื่ องหมายการค้ า และใบอนุญาตของกลุม่ บริ ษัทฯ
3.5.4

ความเสี่ยงจากการไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่ าง ๆ ได้ อย่ างครบถ้ วน

การประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่วยงานราชการที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับใบอนุญาต
หน่วยงานดังกล่าวมีอานาจกากับดูแลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบอนุญาต และกาหนดให้ กลุ่ มบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงจัดให้ มีบุคลากรที่ดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับใบอนุญาตมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นไป
ตามที่หน่วยงานดังกล่าวกาหนด เช่น การดาเนินการดูแลรักษาเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่จาเป็ น การมีระบบควบคุมคุณภาพ
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และสามารถนาส่งข้ อมูล
ที่ถกู ต้ องให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อได้ รับการร้ องขอ การดาเนินงานเหล่านี ้อาจทาให้ เกิดค่าใช้ จ่าย และกลุม่ บริ ษัทฯ
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อาจต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังกล่าวซึ่งอาจทาให้ เกิดความล่าช้ าในการดาเนินธุรกิจของกลุม่
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้ วย
ใบอนุญาตและเงื่อนไขของใบอนุญาตซึง่ การพิจารณาของหน่วยงานอาจนาไปสูก่ ารระงับหรื อยกเลิกใบอนุญาตและ/หรื อ
ก่อให้ เกิดความรับผิดทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองต่อกลุม่ บริ ษัทฯ ได้
หากกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบอนุญาต หรื อปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องได้ ครบถ้ วน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิ นของ
กลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.5.5

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่พนั กงานของกลุ่มบริ ษัทฯ อาจประท้ วงนั ดหยุดงาน หรื อ รวมตัวก่ อตัง้ เป็ น
สหภาพแรงงาน

การประท้ ว งหรื อ การนัด หยุด งานของพนัก งานกลุ่ม บริ ษั ท ฯ อาจส่ง ผลกระทบต่อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และผล
ประกอบการของกลุ่มบริ ษัทฯหากพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยร่ วมกันประท้ วงหรื อนัดหยุดงาน หรื อหาก
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยไม่สามารถเจรจาเพื่อระงับการนัดหยุดงานของพนักงานดังกล่าวได้ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจประสบ
ปั ญ หาธุ ร กิ จ หยุด ชะงัก และอาจต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานเพิ่ ม ขึ น้ อัน เป็ นผลมาจากค่า แรงที่ สูง ขึน้ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้ แก่พนักงานแรงงานดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
นอกจากนี ้ แม้ วา่ ในปั จจุบนั ยังไม่มีสหภาพแรงงานสาหรับพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ อีกทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทา
ความตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างใดๆ แต่ข้อเท็จจริ งดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต หากพนักงานของบริ ษัทฯ
เข้ าร่ วมสหภาพแรงงานและกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่สามารถเจรจาตกลงกับสหภาพแรงงานหรื อไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ สาเร็ จ หรื อหากกลุม่ บริ ษัทฯ ประสบกับภาวะธุรกิจหยุดชะงักหรื อประสบปั ญหาด้ านแรงงาน
แล้ ว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญได้
3.5.6

ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่ เพียงพอ

แม้ วา่ กลุม่ บริ ษัทฯ จะมีนโยบายทาประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรื อความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยง
จากการที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรื อความเสียหายสืบเนื่องทัง้ หมด อาทิ ความเสียหายซึ่ง
เกิดขึ ้นจากสงครามและภัยก่อการร้ าย หรื อในกรณีที่มลู ค่าความเสียหายมากกว่าจานวนเงินประกันภัย และกลุม่ บริ ษัทฯ อาจ
มีความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ
อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถต่อกรมธรรม์ได้ ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่งทังหมดอาจส่
้
งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้
3.5.7

ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้ องหยุดชะงัก
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กลุ่มบริ ษัทฯใช้ โรงงานผลิตและคลังสินค้ าในการดาเนินธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ ง
กาลัง และเครื่ องดื่มอื่น ๆ ดังนัน้ หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภยั และแผ่นดินไหว หรื อเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริ ษัทฯ
คาดไม่ถึง เช่นการขัดข้ องของระบบไฟฟ้ า การขาดแคลนน ้าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ ายและสงครามอาจส่งผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯและอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.5.8

ความเสี่ยงด้ านการขนส่ ง

การดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พาการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต หรื อคลังสินค้ า
ของกลุม่ บริ ษัทฯ และการขนส่งสินค้ าจากโรงงานผลิต หรื อคลังสินค้ าของกลุม่ บริ ษัทฯ ไปยังลูกค้ า โดยการขนส่งทางบก
และทางเรื อดังนันหากมี
้
เหตุที่ทาให้ กลุม่ บริ ษัทฯไม่สามารถใช้ งานช่องทางการขนส่งดังกล่าวได้ ตามปกติ เนื่องจากเหตุภยั
พิบตั ิทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรื อจากเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การประท้ วง และอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น ซึ่งหากกลุม่ บริ ษัทฯ
ไม่สามารถแก้ ปัญหาดังกล่าวได้ อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.5.9

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

ในกระบวนการผลิต และการดาเนินงานของโรงงานผลิตของกลุม่ บริ ษัทฯมีความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาด
หรื ออุบตั ิเหตุที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อหน่วยผลิต และส่งผลให้ การผลิตหยุดชะงัก หรื อล่าช้ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ อุบตั ิเหตุอาจก่อ
ความเสียหายต่ออาคาร หรื อสิ่งปลูกสร้ างในบริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งอาจก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
ต่อธุรกิจและชุมชนโดยรอบ
3.5.10 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกแล้ ว กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และกลุ่ม
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ และกลุม่ นายยืนยง โอภากุล จะถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทฯ ประมาณร้ อยละ 34.3และร้ อยละ 26.6
และร้ อยละ 14.2 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามลาดับ
นอกจากนี ้ นายเสถี ยร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ ยังดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารและ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ
รวมถึงสามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติใน
เรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ สัดส่วนการถือหุ้นของกลุม่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรื อของ
กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญยังสามารถคัดค้ านมติที่สาคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับเรื่ องที่กฎหมาย หรื อ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีจ่ ากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3.5.11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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(1)

ความเสี่ยงจากกรณีท่ บี ริษัทฯ อยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ

บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคาขออนุญาตนาหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2557โดยปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ สาหรั บ บริ ษัท ที่ดาเนิ นธุ รกิ จ โดยการถื อ หุ้นในกิ จการอื่น (Holding Company) บริ ษัท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทฯได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวนไม่ต่ากว่า 1,000 รายดังนัน้ จึงยังมีความไม่
แน่นอนว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อไม่ดงั นันผู
้ ้ ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในตลาด
รองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ กบั ประชาชนแล้ วเสร็ จ
บริ ษัทฯ จะมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น
(2)
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซึ่งก่ อให้ เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสาคัญต่ อผู้ลงทุนที่
ซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้อาจขึ ้นลงอย่างผันผวนทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
ปั จจัยหลายประการที่บริ ษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมได้ ซงึ่ ได้ แก่
(ก)

ทัศนะที่มีตอ่ โอกาสสาหรับธุรกิจและการประกอบการของบริ ษัทฯและอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป

(ข)
ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงิ นและผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งกับผล
ประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ผ้ ลู งทุนและนักวิเคราะห์คาดหวัง
(ค)

การที่นกั วิเคราะห์เปลีย่ นแปลงคาแนะนาหรื อทัศนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ

(ง)
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขต่า งๆที่ มี ผลกระทบต่ อ อุต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลัง และ
เครื่ องดื่มเกลือแร่ สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ ไปหรื อบรรยากาศในตลาดหุ้นหรื อเหตุการณ์หรื อปั จจัยอื่นๆ
(จ)

การประกาศข้ อมูลของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัทฯ

(ฉ)
การเปลี่ย นแปลงการประเมิ น มูลค่า ตลาดและราคาหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ซงึ่ ดาเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัทฯและ
(ช)

ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนันจากปั
้
จจัยต่างๆข้ างต้ นรวมทังปั
้ จจัยอื่นๆหุ้นสามัญของบริ ษัทฯอาจมีการซื ้อขายในราคาทีต่ ่ากว่า
ราคาเสนอขายอย่างมาก

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 112

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(3)
กฎหมายไทยและข้ อบังคับของบริษัทฯ มีข้อจากัดการถือหุ้นโดยผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ซึ่งข้ อจากัด
ดังกล่ าวอาจมีผลกระทบต่ อสภาพคล่ องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ มีข้อจากัดสัดส่วนการเป็ นเจ้ าของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดในบริ
้
ษัท ฯ ของ
ชาวต่างชาติไว้ ที่ร้อยละ49.0นอกจากนีค้ วามเป็ นเจ้ าของหุ้นของชาวต่างชาติยังถูกจากัดไว้ โดยกฎหมายไทย ได้ แก่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. 2542 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) ดังนัน้ สภาพคล่องและราคา
ตลาดของหุ้นสามัญอาจได้ รับผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการถือหุ้นของชาวต่างชาติเพิ่มขึ ้นถึงเพดานที่
กาหนดไว้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวไทยอาจไม่สามารถโอนหุ้นของตนให้ บคุ คลอื่นซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยนอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นผู้ซื ้อหุ้นผู้ขาย
หุ้นซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยมิอาจทราบล่วงหน้ าว่าหุ้นนันจะตกอยู
้
ใ่ นข้ อจากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติและหุ้นนันจะ
้
สามารถจดทะเบียนในนามของผู้ซื ้อได้ หรื อไม่หรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดแจ้ งการโอนหุ้นเช่นว่านันหรื
้ อไม่
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