บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนการตัดสินใจในการลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ตลอดจนขอมูลรายละเอียดอื่นในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหัวขอนี้
มิไดเปนความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิไดรับทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นวาเปนปจจัย
ความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ หรือผลการดําเนินงานของบริษัท
ในอนาคตได
อนึ่ง ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดวา”
“เห็นวา” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เปนตน หรือคําหรือขอความอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน หรือการ
คาดการณเกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจ ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท นโยบายของรัฐบาล และอื่นๆ เปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางอยางมี
นัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนได
ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการเปดเขตการคาเสรี
จากการเปดเขตการคาเสรี (FTA) ไปจนถึงการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงผลใหขอจํากัดดานภาษี
นําเขาสินคาจากตางประเทศมีแนวโนมลดลงจนเหลือศูนย เปดโอกาสใหผูประกอบการจากตางประเทศเขาสูธุรกิจจัด
จําหนายเครื่องใชไฟฟาไดงายขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการแขงขันในธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุม
เครื่องใชไฟฟาราคาถูกที่สวนมากเปนการนําเขาสินคาจากตางประเทศ และอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินธุรกิจของกลุม
บริษัทในอนาคตได
อยางไรก็ตาม การนําเขาเครื่องใชไฟฟาเพื่อจําหนายในประเทศยังมีขอจํากัดในดานการขออนุญาตนําเขาสินคา โดย
เครื่องใชไฟฟาหลายประเภทไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งผูผลิตและ
ผูจัดจําหนายจะตองขออนุญาตตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และผานการ
ตรวจสอบสินคาและโรงงานผลิตกอนจึงจะสามารถจําหนายสินคาดังกลาวในประเทศได นอกจากนี้ผูประกอบการจะตองมี
ความเขาใจในตลาดผูบริโภค ซึ่งผูบริหารเชื่อมั่นวากลุมบริษัทมีประสบการณและมีความชํานาญในการทําธุรกิจจัดจําหนาย
เครื่องใชไฟฟามาเปนเวลานานจึงมีความเขาใจลักษณะความตองการของผูบริโภคชาวไทยเปนอยางดี ประกอบกับการมีตรา
สินคา AJ ซึ่งเปนที่รูจักและเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมถึงการกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศซึ่งจะทําให
กลุมบริษัทสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
1.2 ความเสี่ยงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑ
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะในกลุมของภาพและเสียง (Audio and Visual) ซึ่งมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องทําใหอุปกรณรุนใหมมีความสามารถและประสิทธิภาพสูงขึ้น อาทิเชน การพัฒนาในเทคโนโลยีระบบ
ภาพและเสียงของเครื่องเลนวีซีดีที่พัฒนาเปนเครื่องเลนดีวีดีและบลูเรย (Blu-ray) ซึ่งเปนระบบภาพและเสียงแบบดิจิตัลที่มี
ความละเอียดคมชัดในระดับสูง (High Definition) รวมถึงความสามารถในการเชื่อมตอกับอุปกรณไรสายตางๆ และการ
เขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต
เปนตน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้ทําใหผูบริโภคมีแนวโนมที่จะเปลี่ยน
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เครื่องใชไฟฟาจากรุนเกาเปนรุนใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวาในระยะเวลาสั้นลง สงผลใหวงจรอายุผลิตภัณฑมีแนวโนมสั้นลง
และทําใหผลิตภัณฑลาสมัยเร็วมากขึ้น ผูประกอบธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาจึงตองแขงขันกันเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑที่
มีเทคโนโลยีทันสมัยอยูเสมอ ในขณะเดียวที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการลาสมัยของผลิตภัณฑซึ่งอาจทําใหผูจัดจําหนาย
ตองลดราคาจําหนายผลิตภัณฑลงทําใหมีรายไดลดลง หรือเกิดการลาสมัยของผลิตภัณฑจนทําใหไมทําใหสามารถจําหนาย
ผลิตภัณฑได
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกลาวมักจะเริ่มจากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในระดับบน (High-End) ที่มุงเนนฐาน
ลูกคาที่มีกําลังซื้อสูงและยินดีที่จะจายเงินจํานวนสูงกวาเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีลาสุด
อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัทเปนลูกคาระดับกลางถึงระดับลาง ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีกําลังซื้อในระดับรองลงมา
และมีแนวโนมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑโดยพิจารณาจากความคุมคาของราคาและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับเปน
หลัก เมื่อรวมกับกลยุทธของกลุมบริษัทในการจําหนายสินคาที่มีประสิทธิภาพดีในราคายอมเยา ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในผลิตภัณฑของกลุมบริษัทจึงไมรวดเร็วมากนัก ดังจะเห็นไดจากการที่เครื่องใชไฟฟาประเภท
ภาพและเสียงของกลุมบริษัท โดยเฉพาะกลุมเครื่องเลนดีวีดีหลายรุนที่วางจําหนายมาเปนระยะเวลาหลายปและยังคงไดรับ
ความนิยมจนถึงปจจุบัน อีกทั้งกลุมบริษัทยังมีการติดตามยอดขายของผลิตภัณฑแตละรุนอยางสม่ําเสมอโดยมีการประชุม
ในระดับผูบริหารของฝายขายทุกสัปดาหเพื่อสรุปวิเคราะหและประเมินผลการขายจากแตละชองทางการจําหนาย และการ
ประชุมระดับพนักงานขาย (PC) ในแตละเดือน เพื่อประเมินผลการทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน
การติดตามผลการขายอยางสม่ําเสมอดังกลาวชวยใหผูบริหารสามารถวิเคราะหความ
ตองการของผูบริโภค และสามารถกําหนดแผนสงเสริมการขายที่เหมาะสมรวมกับหางรานและตัวแทนจําหนาย รวมถึงการ
พิจารณาออกผลิตภัณฑใหมตามความตองการของตลาด ซึ่งสามารถทําไดทันทีเนื่องจากกลุมบริษัทใชวิธีการนําเขาสินคาจึง
ไมมีขอจํากัดในดานการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต
ในสวนของการบริหารสินคาคงคลัง กลุมบริษัทมีไดมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาคงคลังอยางสม่ําเสมอ ซึง่
ในกรณีที่พบวามีสินคาเคลื่อนไหวชาและอาจมีความเสี่ยงที่จะเปนสินคาลาสมัย จะตองรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
กําหนดแผนสงเสริมการขายตั้งแตการจัดโปรโมชั่นพิเศษไปจนถึงการจัดงานจําหนายสินคาลดราคาเพื่อกระตุนการขาย ซึ่ง
จะชวยลดความเสี่ยงในการมีสินคาลาสมัยคงเหลือ
นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีการกระจายกลุมผลิตภัณฑไปยังกลุม
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Home Electrical Appliances) ซึ่งเปนกลุมผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชากวา
เครื่องใชไฟฟาในกลุมภาพและเสียง จึงชวยกระจายความเสี่ยงดังกลาวไปไดในอีกระดับหนึ่ง ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวาการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่องใชไฟฟาจะไมเปนความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมากนัก
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตและตัวแทนสงออก
กลุมบริษัทจัดหาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาทั้งหมดจากผูผลิตในประเทศจีนและประเทศเกาหลี โดยเปนการนําเขาจาก
โรงงานผูผลิตโดยตรงหรือผานตัวแทนสงออก ทําใหกลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตและตัวแทนสงออก ดังนี้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต
ปจจุบันกลุมบริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาซึ่งผลิตโดยผูผลิตรายหนึ่งในสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของรายไดจากการ
ขายของกลุมบริษัท ทั้งนี้ในการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาที่มีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น จะตอง
ผานการขออนุญาตจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยในขั้นตอนการขอ
อนุญาต ทาง สมอ.จะทําการตรวจสินคาตัวอยางและเขาตรวจโรงงานผูผลิตวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งการ
ขออนุญาตแตละครั้งโดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณ –3 - 4 เดือน ดังนั้นในกรณีที่มีเหตุใหผูผลิตไมสามารถผลิตสินคาใหกับกลุม
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บริษัทไดหรือมีเหตุใหกลุมบริษัทจําเปนตองจัดซื้อสินคาจากผูผลิตรายอื่น กลุมบริษัทจะตองขออนุญาตนําเขาสินคาจาก
ผูผลิตรายใหมตอ สมอ. ซึ่งอาจเกิดปญหาสินคาขาดตลาดและทําใหกลุมบริษัทเสียโอกาสในการจําหนายสินคาได
อยางไรก็ตาม ปจจุบันกลุมบริษัทนําเขาสินคาในแตละประเภท เชน เครื่องเลนดีวีดี ลําโพง เครื่องเลนคาราโอเกะ เปน
ตน จากผูผลิตที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความชํานาญของผูผลิตแตละราย เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพและเพื่อไมใหเกิดการ
พึ่งพิงผูผลิตรายใดรายหนึ่งมากเกินไป
โดยในการคัดเลือกผูผลิตรายใหมกลุมบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพของสินคา
ความสามารถในการผลิตของผูผลิต เพื่อใหเชื่อมั่นวาผูผลิตจะสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไดอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้กลุมบริษัทมีการประเมินความตองการสินคาและวางแผนสั่งผลิตลวงหนาโดยประมาณ 1 - 2 เดือน อีกทั้งสินคา
ของกลุมบริษัทไมใชสินคาที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงเปนพิเศษ ดังนั้นหากเกิดกรณีที่ผูผลิตไมสามารถจัดหาสินคาใหกับกลุม
บริษัทได ผูบริหารจึงคาดการณวาจะสามารถหาผูผลิตรายใหมและสามารถดําเนินการขออนุญาตนําเขาสินคาไดภายใน
เวลาไมนานนัก อีกทั้งที่ผานมายังไมเคยเกิดกรณีที่ทําใหตองจัดหาผูผลิตรายใหม ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวากลุมบริษัทมีความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิตในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนสงออกสินคา
ในการนําเขาสินคานั้นกรณีที่ผูผลิตไมสามารถสงออกสินคาใหกับกลุมบริษัทไดโดยตรง เนื่องจากไมมีใบอนุญาตสงออก
สินคาหรือในกรณีที่ปริมาณสินคาที่สั่งจากผูผลิตในแตละรอบมีจํานวนนอยและจําเปนตองรวบรวมสินคาจากผูผลิตหลาย
รายเพื่อขนสงในคราวเดียวกันเพื่อใหประหยัดตนทุนการขนสงสินคานั้น กลุมบริษัทจะใชวิธีการนําเขาสินคาผานบริษัท
ตัวแทนสงออกสินคาโดยจะตองระบุชื่อตัวแทนสงออกสินคาในการขออนุญาตนําเขาสินคาไปยังสมอ. ดวยเชนกัน
ปจจุบันกลุมบริษัทมีการนําเขาสินคาผานตัวแทนสงออกสินคาประมาณ 10 ราย โดยเปนการนําเขาจากบริษัทแหงหนึ่ง
ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทในสัดสวนรวมเกินกวารอยละ 50 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด ดังนั้นในกรณีที่มีเหตุ
ใหบริษัทดังกลาวไมสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนสงออกสินคาใหกับกลุมบริษัทไดจะทําใหตองจัดหาตัวแทนสงออกรายใหม
และตองแจงชื่อตอ สมอ. ซึ่งอาจทําใหกลุมบริษัทเสียโอกาสในการจําหนายสินคาได
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูผลิตสินคาในกลุมเครื่องเสียงและลําโพงใหกับบริษัทและทําหนาที่เปนตัวแทนสงออก
สินคาที่ผลิตจากผูผลิตรายอื่นใหกับกลุมบริษัทดวย เมื่อรวมกันแลวจึงทําใหกลุมบริษัทมียอดซื้อจากบริษัทดังกลาวใน
สัดสวนที่คอนขางมาก อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตัวแทนสงออก โดยการแบงการ
นําเขาสินคาจากผูผลิตแตละรายโดยเฉพาะในกลุมสินคาหลักของกลุมบริษัทจะใชตัวแทนสงออกสินคาอยางนอย 2 ราย
ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวากลุมบริษัทจะไมมีความเสี่ยงในกรณีดังกลาว
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคูคารายใดรายหนึ่ง
ดวยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทซึ่งจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
(โมเดิรนเทรด) เปนหลัก โดยมีสัดสวนการจําหนายเกินกวารอยละ 90 ของรายไดจากการขายตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผาน
มา โดยมีสัดสวนการจําหนายใหกับคูคารายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขาย ซึ่งคูคารายดังกลาวเปน
ผูประกอบการรายใหญในธุรกิจ ในกรณีที่คูคารายดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดวางพื้นที่จําหนายสินคาโดย
สงผลใหพื้นที่วางจําหนายสินคาของกลุมบริษัทลดนอยลง อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการหารายไดของกลุม
บริษัทได
ผูบริหารของกลุมบริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว โดยลักษณะของการติดตอทางการคากับคูคาในธุรกิจ
โมเดิรนเทรดแตละรายนั้นจะมีการตกลงระหวางกันในเรื่องเปาหมายยอดขายแตละป และกําหนดแผนสงเสริมการขาย
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รวมกัน ซึ่งที่ผานมากลุมบริษัทมีผลการดําเนินงานไดตามเปาหมายที่ตกลงรวมกับคูคาดังกลาวมาโดยตลอด และในกรณี
มีการเปดสาขาเพิ่มของคูคาในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม กลุมบริษัทจะมีการวางแผนรวมกับคูคาเพื่อพิจารณาถึงกลุมสินคาที่
จะวางจําหนายใหเหมาะสมกับผูบริโภคในพื้นที่นั้นๆ และมีการสงพนักงานขาย (PC) ไปประจําทุกสาขา เพื่อติดตาม
ยอดขายอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับกลยุทธการขายและการจัดแผนสงเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ยอดขายในแตละสาขาได จากผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทที่เติบโตมาโดยตลอด ผูบริหารจึงเชื่อวามีโอกาสต่ําที่คูคา
ในธุรกิจโมเดิรนเทรดจะลดขนาดพื้นที่จัดวางสินคาของกลุมบริษัท นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังมีการขยายชองทางจําหนาย
ในสวนของตัวแทนจําหนายและรานคายอยในตางจังหวัดใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดการพึ่งพิงคูคาหลักไปไดอีกในระดับหนึ่ง
1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทนําเขาสินคาโดยชําระเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐทั้งหมด ในป 2553 – ป 2555 และงวด 6 เดือนป 2556 กลุม
บริษัทมีมูลคาการซื้อสินคานําเขา 1,056.22 ลานบาท 1,078.70 ลานบาท 1,209.67 ลานบาท และ 547.39 ลานบาท
ตามลําดับ กลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในดานของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสกุลเงินบาท โดย
ในกรณีที่เงินดอลลารสหรัฐมีการปรับคาขึ้นจะสงผลใหตนทุนสินคาเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินคาของกลุมบริษัทมีราคาจําหนาย
ที่แนนอนและไมสามารถปรับเพิ่มราคาจําหนายกับคูคาไดทันที จึงอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกลุม
บริษัทได
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย (บาทตอดอลลารสหรัฐ) ป 2553 – 2556
หนวย : บาท

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชการกู
ระยะสั้นเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (Letter of Credit และ Trust Receipt) ซึ่งสามารถแปลงเปนสกุลเงินบาทไดตลอด
ระยะเวลาการกู โดยฝายบัญชีและการเงินของกลุมบริษัทจะทําการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนรายวันเพื่อดูแนวโนมของ
อัตราแลกเปลี่ยน และในกรณีที่คาเงินบาทออนคาลงเกินกวารอยละ 5 ผูบริหารจะทําการปองกันความเสี่ยงจากอัตราและ
เปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาสินคานําเขา โดยการแปลงเงินกูดังกลาวเปนสกุลเงินบาทเพื่อปองกันความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และกรณีที่เงินบาทออนคาลงเกินรอยละ 10 จะปองกันความเสี่ยงจาอัตราแลกเปลี่ยนเต็มมูลคาของ
สินคานําเขา โดยพิจารณาจากสัดสวนของมูลคาเจาหนี้คาสินคาในสกุลเงินตางประเทศที่ปองกันความเสี่ยงแลวกับมูลคา
เจาหนี้คาสินคาในสกุลเงินตางประเทศทั้งหมด รวมถึงการใช Forward Contract เงินตราตางประเทศเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความเสี่ยงกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอยางมากเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ในป 2553 – ป 2555 และงวด 6
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เดือนป 2556 กลุมบริษัทมีกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 28.58 ลานบาท (5.60) ลานบาท 11.54 ลานบาท และ
4.32 ลานบาท ตามลําดับ
1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
การขยายตัวในธุรกิจของกลุมบริษัทที่ผานมาอยูภายใตการบริหารจัดการโดยผูกอตั้งและผูบริหารของกลุมบริษัท 2
ทาน คือ นายอมร มีมะโน กรรมการผูจัดการใหญของบริษัท และนายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ รองกรรมการผูจัดการใหญฝาย
โรงงาน ซึ่งผูบริหารทั้ง 2 ทานรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของถือหุนในบริษัทรอยละ 89.20 ของทุนชําระแลวกอนเสนอขายตอ
ประชาชน โดยผูบริหารทั้ง 2 ทานนี้เปนผูมีประสบการณและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจของกลุมบริษัท
ดังนั้นอาจพิจารณาวากลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหาร ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุมบริษัทได
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดวางระบบการบริหารจัดการโดยกระจายอํานาจใหกับผูบริหารในระดับรองลงมา ไดแก
ผูบริหารในระดับรองกรรมการผูจัดการในสายงานตางๆ ตามที่ปรากฏในโครงสรางองคกร พรอมกับคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความชํานาญและมีประสบการณในสายงานขึ้นมาเปนผูบริหารในระดับผูจัดการฝาย และจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหาร
แตละฝายงานอยางสม่ําเสมอโดยเปดโอกาสใหผูบริหารระดับรองลงมาไดแสดงความสามารถในการตัดสินใจ หรือเสนอแนะ
ขอคิดเห็น หรือแผนงานที่จะเปนประโยชนตอกลุมบริษัท ทั้งนี้ผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทสวนมากทํางานรวมกับ
กลุมบริษัทเปนระยะเวลานาน จึงมีความเขาใจในธุรกิจของกลุมบริษัทเปนอยางดี นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใหความสําคัญกับ
การพัฒ นาบุค ลากรเพื่อ ให สามารถเติบ โตไปพรอ มกั บ การเติบ โตทางธุ รกิจกลุ มบริษั ท โดยมีก ารจัดฝก อบรมความรู ที่
เกี่ยวของกับสายงานใหกับพนักงานในฝายงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับ
พนักงานในอัตราที่สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกันไดเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับบุคลากรที่จะทํางาน
รวมกับกลุมบริษัท
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย
1.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทครั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการยื่นขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชเกณฑกําไรสุทธิ ซึ่งในป 2555 และงวด 6 เดือนป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิ 32.31 ลานบาท
และ 34.47 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้น ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่หลักทรัพยของบริษัทอาจไมไดรับอนุญาตใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ทําใหผูลงทุนไมมีตลาดรองเพื่อซื้อขายหลักทรัพยและไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตาม
ราคาที่คาดการณไว อยางไรก็ตาม บริษัท ฟนเน็กซ แอดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติในเรื่องการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดวา
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือหุนรายยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด ภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนแลวเสร็จ
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