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1. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถ
สรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคูคารายใหญ
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก
กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือนและของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ ที่ผานมา
บริษัทฯ มียอดรายไดจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนโดยมี พีเจน คอรปเปนเจาของ
ตราสินคาในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ โดยในป 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ มี
สัดสวนรายไดจากสินคาสําหรับแมและเด็กตราสินคาพีเจนเทากับ 299.5 ลานบาท และ 153.5 ลานบาทเทียบกับ
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคทั้งหมดอยูประมาณรอยละ 82.9 และรอยละ 84.4 และเมื่อเทียบ
กับรายไดรวมเทากับรอยละ 71.1 และรอยละ 74.6 ตามลําดับ เมื่อพิจารณากําไรขั้นตนของกลุมผลิตภัณฑดังกลาว
มีสัดสวนกําไรขั้นตนแบงตามประเภทผลิตภัณฑป 2551 และงวด 6 เดือนแรกป 2552 พบวา กําไรขั้นตนของ
บริษัทฯ สวนใหญมาจากการขายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจน คิดเปนรอยละ 87.1 และรอยละ 87.5 ของ
กําไรขั้นตนทั้งหมด รองลงมาเปนสินคาเครื่องครัวและของใชประจําวันอยูที่รอยละ 12.3 และรอยละ 11.8 หาก
บริษัทฯ ไมไดสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑแมและเด็กตราพีเจน ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดรับ
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากิจการรวมคากับพีเจน คอรป โดยรวม
ลงทุนกันเพื่อสรางโรงงาน TP และ PIT ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 47.0
และ 2.5 โดยมีวัตถุประสงคให TP เปนฐานการผลิตจุกนม และขวดนมใหพีเจน คอรป ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของพี
เจน คอรป และ PIT เปนฐานการผลิตผาเช็ดทําความสะอาดและแผนซับน้ํานม เพื่อจําหนายในประเทศไทยและ
สงออกไปยังประเทศตาง ๆ และพีเจน คอรป ยังใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑจากทั้ง 2
โรงงานแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซึ่งสิทธิดังกลาวจะมีผลตอเนื่องหากสัญญากิจการรวมคายังมีผลบังคับใชอยู
และเมื่อพิจารณาจากมูลคาสินทรัพยรวมของทั้งสองโรงงาน ณ งวด 6 เดือนแรกป 2552 โรงงงานทั้ง 2 แหง มี
สินทรัพยรวมกันเปนจํานวนเงินถึง 1,272 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการไมไดเปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจนเปนไปไดคอนขางนอย
นอกจากนี้ บริษัทฯ และ พีเจน คอรปไดดําเนินธุรกิจรวมกันมาเปนเวลานานเกือบ 30 ป บริษัทฯ ยัง
สามารถรักษาความสัมพันธที่ดีกับพีเจน คอรปมาโดยตลอด และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ ขอกําหนด
ที่ระบุไวในสัญญาอยางครบถวนเพื่อใหไดรับความไววางใจจากคูคา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อใหคูคานําไปพัฒนาสินคาเพื่อใหเหมาะกับความตองการของลูกคามากขึ้น และบริษัทฯ มีความแข็งแกรงในการ
ทําการตลาดในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูบุกเบิกทําการตลาดสินคาพีเจนเปนเจาแรก มีศักยภาพในดาน
การทําการตลาด การบริหารแบรนด และการกระจายสินคามีความเชี่ยวชาญในชองทางการจัดจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเชื่อวาจากความสัมพันธที่มีมายาวนาน พีเจน คอรป จะยังคงเปนคูคากับบริษัทฯ
ตอเนื่องตอไป
2. ความเสี่ยงจากปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจของผูรวมทุน
ผูรวมทุนที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก พีเจน คอรป และบริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (ประเทศญี่ปุน)
(“โยชิโน ญี่ปุน”) โดยบริษัทฯ มีการลงทุนรวมกับผูรวมทุนในกิจการรวมคา 3 แหง ไดแก TP PIT และ YMP โดย
พีเจน คอรปถือหุนใน TP และ PIT ในสัดสวนรอยละ 53.0 และ 97.5 ตามลําดับ และโยชิโน ญี่ปุน และบริษัท โนมูระ
จิมูโชอิ๊งค (ประเทศญี่ปุน) ถือหุนใน YMP รวมกันที่สัดสวนรอยละ 94.0 โดยผูรวมทุนทั้ง 2 รายถือหุนในบริษัทรวม
ทุนสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ทําใหผูรวมทุนสามารถกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งแผนงานทางธุรกิจ
ของบริษัทกิจการรวมคาได ซึ่งผูรวมทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงานทางธุรกิจซึ่งอาจมีผลกระทบกับรายไดของ
กิจการรวมคา แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจของกิจการรวมคาทั้งหมด หากผูรวมทุนตองการจะดําเนินการ
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ใด ๆ รวมไปถึงการปรับแผนทางธุรกิจที่อาจสงผลกระทบตอรายไดหรือกําไรของบริษัทกิจการรวมคา จะตองมีการ
หารือ และขอความยินยอมจากบริษัทฯ กอ น ดั งนั้นบริษัท ฯ ยอ มสามารถดําเนิ นการเจรจากับ ผูรวมทุนเพื่อหา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหบริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน หรือใหมีการสูญเสียนอยที่สุด จากการปรับแผน
ทางธุรกิจของบริษัทกิจการรวมคา
3. ความเสี่ ย งจากการไม ไ ด เป น ตั ว แทนจํา หน า ยสิ นค า พี เ จ น ที่นํ า เข า จากต า งประเทศแต เ พี ยงผู เ ดี ย วใน
ประเทศไทย
ในปจจุบัน บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาพีเจนแตเพียงผูเดียวเฉพาะในสวนสินคาที่ผลิตในประเทศ
ไทยทั้งหมดยกเวนสินคาพีเจนที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ไดเคยทําสัญญากับพีเจน คอรปไวเมื่อป
2533 โดยพีเจนคอรป ไดแตงตั้งใหบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาที่ผลิตจากพีเจน คอรป (สินคานําเขา) แต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย มีอายุสัญญารวม 10 ป สิ้นสุดในป 2543 โดยในปจจุบันบริษัทฯ และพีเจน คอรปกําลัง
ดําเนินการเจรจาเรื่องการตอสัญญาดังกลาว แตการตอสัญญาดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ดังนั้นในระหวางที่ยังไมมีการ
ตอสัญญา ถึงแมวาบริษัทฯ ยังมีสถานะเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป อยูแต พีเจน คอรป ก็
ไมไดถูกจํากัดในการพิจารณาแตงตั้งบริษัทอื่นเปนตัวแทนจําหนายสินคาที่นําเขาจากพีเจน คอรป ในประเทศไทย ซึ่ง
กรณีนี้ อาจสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ เนื่องจากในป 2549 ถึง 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนาย
สินคานําเขาเทากับ 34.0 ลานบาท 41.4 ลานบาท และ 60.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดรวมมีสัดสวนรอยละ
13.7, 13.8 และ 16.8 ตามลําดับ มีสัดสวนที่คอนขางมีนัยสําคัญ รายไดจากการจําหนายสินคานําเขาที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องนี้เนื่องมาจากนโยบายการคาของบริษัทฯ ที่ทําการตลาดสินคาที่มาจากตางประเทศมากขึ้น
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ พีเจน คอรป ยังคงจําหนายสินคาใหกับบริษัทฯ เพียงเจาเดียวในประเทศไทย
และไมไดมีการแตงตั้งบริษัทอื่นใดเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาดังกลาว อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความสัมพันธทาง
การคาที่ ดีกั บพีเ จน คอรป มาอย างต อเนื่องโดยดูจากระยะเวลาที่ทํ าธุร กิจ รวมกันมาเปนเวลานานเกือ บ 30 ป
บริษัทฯ ยังสามารถนําเขาสินคาจากพีเจน คอรปเพื่อจําหนายในประเทศไทยไดตามปกติ และหากพิจารณายอด
รายไดที่ผานมาตลอด 3 ปมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นทุกป บริษัทฯ เชื่อวาพีเจน คอรปจะยังคงใหบริษัทฯ จําหนายสินคา
นําเขาและจะมีการดําเนินการตอสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายกับพีเจน คอรป เพื่อใหแลวเสร็จตอไป
4. ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม
- การรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุน
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน TP รอยละ 47.0 ซึ่งถือเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองรับรูผล
การดําเนินงานของ TP ตามสัดสวนเงินลงทุน โดยบริษัทฯ จะรับรูเปนสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในงบ
การเงินของบริษัทฯ ทุกป โดยตั้งแตป 2549 ถึงงวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวมจํานวน 11.7 ลานบาท 22.2 ลานบาท 44.9 ลานบาท และ 16.1 ลานบาทตามลําดับ
ผลประกอบการของ TP จะมีผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ เนื่องจากเปนรายไดที่ไมตองนําไปหักตนทุนใดในงบ
กําไรขาดทุนและเปนรายไดที่ไมตองนําคํานวณภาษีนิติบุคคล ดังนั้นหาก TP มีผลประกอบการที่ดีจะทําใหการรับรู
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดีขึ้น กําไรสุทธิของบริษัทฯ จะดีขึ้น หรือในทางกลับกันหากผลประกอบการของ TP ไมดีก็
จะสงผลตอกําไรสุทธิบริษัทฯ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน TP กับ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ พบวากําไรสุทธิของบริษัทฯ มาจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในอัตรารอยละ 48.6 รอยละ
77.9 รอยละ 83.2 และรอยละ 58.5 ในป 2549 ถึงงวด 6 เดือน ป 2552 ตามลําดับ เปนสัดสวนที่คอนขางสูง จึง
ทําใหมีความเสี่ยงหาก TP เกิดภาวะขาดทุนซึ่งจะสงผลโดยตรงตอผลกําไรของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี จากผลการดําเนินงานที่ผานมา TP มีผลการดําเนินงานที่ดีมาโดยตลอดและเติบโตตอเนื่องทุกป
แสดงตามแผนภูมิในหนาถัดไปยกเวนป 2540 เพียงปเดียวที่มีผลขาดทุนเนื่องจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในชวงนั้น หากพิจารณาจากตัวเลขกําไรยอนหลังดังกลาวเชื่อวาผลประกอบการของ TP จะมีอัตราการเติบโต
ตอไปไดอีกในอนาคตเนื่องจากนโยบายของ พีเจน คอรป ที่ตองการให TP เปนฐานการผลิตจุกนม ขวดนม และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระยะยาว
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- กระแสเงินสดรับจากเงินปนผล
บริษัทฯ ถือหุนใน TP รอยละ 47.0 และถือโดย พีเจน คอรปคิดเปนรอยละ 53.0 บริษัทฯ ไดสงกรรมการ
เขาเปนตัวแทนของบริษัทฯ 2 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ทําใหบริษัทฯ มีสิทธิในการรวมบริหาร
จัดการนโยบายตาง ๆ ของ TP รวมถึงการพิจารณาการจายเงินปนผลดวย แตเนื่องจากบริษัทฯ เปนเสียงขางนอยการ
ดําเนินการใด ๆ ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการของ TP ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความไมแนนอนวาจะไดรับเงิน
ปนผลหรือไม และหากมีการจายเงินปนผลจะไดรับในจํานวนเทาใด ผลจากการไมไดรับเงินปนผลจะสงผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่ผานมา 3 ปตั้งแตป 2549 ถึง 2551 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลเปนจํานวน 9.4 ลานบาท
9.4 ลานบาท และ 11.8 ลานบาท ตามลําดับ และในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจํานวน
16.5 ลานบาท
อยางไรก็ตาม หากศึกษาขอมูลยอนหลังประวัติการจายเงินปนผลที่ผานมาของ TP จะพบวา TP มีการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2545 จนถึงงวด 6 เดือนแรก ป 2552 โดยมีการจายเงินปน
ผลเฉลี่ยอยูที่ 11.4 ลานบาทตอปและถึงแมวา TP จะไมประกาศจายเงินปนผลก็ตามบริษัทฯ ยังมีแหลงรายไดจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ เองที่มีแนวโนมที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน
หนวย : ลานบาท
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ป 2551

6 เดือน
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95.7
34.2
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35.0

11.8

16.5

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
จากจุดเริ่มตนของการดําเนินธุรกิจจนถึงปจจุบันเกือบ 30 ป บริษัทฯ เปนคูคาที่สําคัญกับบริษัทญี่ปุน
ไดแก บริษัท พีเจน คอรป และ บริษัท โยชิโน โคเคียวโซ จํากัด (“โยชิโน ญี่ปุน”) โดยไดเปนทั้งตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑและไดรับความไววางใจจากคูคาทั้งสองรายในการเขารวมทุนจัดตั้งบริษัทรวมคา เพื่อกอตั้งโรงงานเปนฐาน
การผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศไทยและตางประเทศ จากความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีที่สรางขึ้นจากผูบริหารถือ
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เป น ส ว นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก คู ค า ทั้ ง สองราย ซึ่ ง หากบริ ษั ท ฯ ขาดที ม ผู บ ริ ห ารหลั ก
โดยเฉพาะคุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล ดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหารและเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่ง
เปนผูริเริ่มบุกเบิกความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ พีเจน คอรป ประเทศญี่ปุนมาตั้งแตกอนป 2531 จนถึงปจจุบัน
อาจจะสงผลกระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี ที่ผานมาคุณสุเมธไดตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความสัมพันธในเชิงธุรกิจกับพีเจน
คอรปและโยชิโนญี่ปุนเปนอยางดี จึงไดมีการวางนโยบายดานการบริหารจัดการขึ้นใหมนับตั้งแตป 2546 โดยเปน
การกระจายอํานาจใหแกผูบริหารยุคใหม คือคุณเมธิน เลอสุมิตรกุลเขามามีบทบาทในการบริหารงานของบริษัทฯ
และไดเปนหนึ่งในคณะกรรมการของ TP เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมกับคุณสุเมธ และไดวาจางบุคคลากรภายนอกที่มี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญดานการทําการตลาดและการขายเขามาเปนผูบริหารเพื่อเสริมภาพลักษณของ
องคกรใหมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้คุณสุเมธไดเนนย้ํานโยบายที่จะสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกระดับชั้น
มีสวนรวมในการวางแผนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงใหเกิดการพึ่งพิงงานสําคัญๆ ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังไดริเริ่มให
ทีมบริหารปจจุบันวางแผนการทําตลาดรวมกับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กตราพีเจนของบริษัทฯ นอกจากแหลงที่มาของสินคาจะมาจาก
ภายในประเทศไทยแลว ยัง มีสินคาสวนหนึ่งนําเขามาจากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุ น และประเทศสิงคโปรเพื่ อ
จําหนายภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑในกลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตร
น้ํานม หรืออุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก เปนตน นอกจากสินคาตราพีเจนแลวบริษัทฯ ยังไดมีการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ อาทิเชน ประเทศโปแลนด (มีดอุตสาหกรรม เกอรลาจ) และประเทศจีน (แปรงสีฟน
ของบีแคร และกระบอกฉีดน้ําของสไมล วี) ในป 2551และงวด 6 เดือนแรกป 2552 บริษัทฯ นําเขาสินคาทั้งหมดมี
มูลคาการสั่งซื้อที่ 42.3 ลานบาท 20.3 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 21.0 และ 10.0 ของยอดสั่งซื้อสินคาทั้งหมด
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นดังกลาวได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน กลาวคือ มีการ
ทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการนําเขาผลิตภัณฑตาง ๆ ใหคงที่ (Fixed Forward Exchange
Rate) เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ที่ผาน
มาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคอนขางนอย โดยในป 2549 และป 2550 บริษัทฯ มีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.2 ลานบาท และ 1.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.08 และ รอยละ 0.44 ของรายไดจาก
การขายรวม หรือรอยละ 0.8 และรอยละ 4.6 ของกําไรสุทธิ และในป 2551 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เทากับ 1.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.5 ของรายไดจากการขาย หรือรอยละ 3.3 ของกําไรสุทธิ
7. ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล และครอบครัว
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 99.6 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดกอนการกระจายหุนเพิ่มทุน หลังจาก
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุนตอประชาชนรอยละ 25.0 ในครั้งนี้แลว กลุมผูถือหุนรายใหญยังคงถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 74.7 ของทุนชําระแลวทั้งหมด ซึ่งสัดสวนดังกลาวมากกวารอยละ 50 ทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียง
สวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่
ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุล
เรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และถวงดุลอํานาจดังกลาว บริษัทฯ
ไดพิจาณาปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบได และมีการ
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ถวงดุลอํานาจจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทรวมกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่ไมใชกลุมผูถือหุนรายใหญ
7 ทาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเปนอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนาที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามระบบที่ไดกําหนดไว
และตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดความโปรงใส
8. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุนสามัญใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ในราคาต่ํากวาราคา
เสนอขายประชาชน
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2.0 ลานหุนใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีราคาสวนลด
จากราคาเสนอขายใหกับประชาชนไมเกินรอยละ 25 โดยการเสนอขายหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้จะทําพรอมกับการเสนอขายหุนใหแกประชาชน และไดมีการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
อาทิเชน อายุการทํางาน ตําแหนงงาน เปนตน ในกรณีนี้ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากการที่ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะมี
ตนทุนที่ต่ํากวา
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ในครั้ ง นี้ มี จํ า นวนเพี ย ง 2.0 ล า นหุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 1.67 ของจํ า นวนหุ น ทั้ ง หมดหลั ง การเสนอขายหุ น ให กั บ
ประชาชน ถือเปนปริมาณที่นอยมาก จึงไมนาสงผลกระทบตอราคาหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีนโยบายกําหนดให
กรรมการ ผู บริ ห าร และพนัก งานบริ ษั ท ฯ ทั้ ง หมดที่ จองซื้ อ หุ นในส วนนี้ ไ ม ส ามารถขายหุ นได ภ ายในระยะเวลา
อยางนอย 12 เดือนนับจากวันที่เสนอขายหุนใหแกประชาชน ทําใหผูถือหุนดังกลาวไมสามารถขายหุนไดทันทีที่หุน
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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