บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)

1. ปั จจัยควำมเสี่ยง
1.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุงรส,
เครื่ องประกอบอาหาร,
เครื่ องดื่ม และอาหารสาเร็ จรูปและกึ่งสาเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการส่งออก โดยในปี 2555 และสาหรับงวด 9 เดือนของปี 2556
บริ ษัทมีรายได้ จากการส่งออกเท่ากับ 538.09 ล้ านบาท และ 463.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.78 และร้ อยละ
99.82 ของรายได้ จากการขายของบริ ษัท ตามลาดับ และมีการนาเข้ าวัตถุดิบเท่ากับ 22.02 ล้ านบาท และ 19.39 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.93 และร้ อยละ 6.46 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบรวมในปี 2555 และสาหรับงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2556 ตามลาดับ
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงิน
บาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้ บริษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อรายได้ และอัตรากาไร
ของบริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาทหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าได้ ตามการเปลีย่ นแปลงของค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ โดยอาจเกิดผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่
ทาการบันทึกบัญชีซื ้อหรื อขายสินค้ า และวันที่ทาการรับหรื อจ่ายชาระมีความแตกต่างกัน ซึง่ ในการกาหนดราคาสินค้ ากับ
ลูกค้ านัน้ บริ ษัทมีการกาหนดราคาสินค้ าเป็ นเงินสกุลเงินยูโรและสกุลดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 85 และร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายของบริษัท ส่วนในการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบนันบริ
้ ษัทมีการจ่ายชาระด้ วยสกุล
เงินบาทเป็ นหลักและมีการนาเข้ าบางส่วน โดยการนาเข้ าจะมีการจ่ายชาระเป็ นเงินสกกุลดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นหลัก คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 6 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ารวมของบริ ษัท
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ มีการ
ติดตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มของอัตราแลกเปลีย่ น
สกุลเงินต่าง ๆ ในการกาหนดราคาขายสินค้ า เพื่อกาหนดราคาขายสินค้ าให้ สะท้ อนกับอัตราแลกเปลีย่ นในแต่ละช่วงเวลา
และมีการลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นด้ วยการวางแผนการสัง่ ซื ้อและส่งมอบให้ เหมาะสม
(Natural Hedge) ประกอบกับการเปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มกี ารเจรจากับคูค่ ้ าบางรายเพื่อขอกาหนดราคาขายสินค้ าเป็ นสกุลเงินบาทโดยเริ่ มตังแต่
้ ช่วงไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2556 สาหรับการขายสินค้ าในส่วนของเงินตราสกุลต่างประเทศที่ยงั คงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ นนัน้ บริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสีย่ งโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward
Contract) ซึง่ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของผู้บริ หารและเป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2556 บริ ษัททาสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ นจานวน 4.84 ล้ านยูโร และ 0.23 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ
หรื อคิดเป็ นจานวนเงิน 196.87 ล้ านบาทและ 6.80 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
1.2 ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทได้ แก่ สินค้ าในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริ มาณผลผลิตขึ ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศและฤดูกาล ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ซึ่งบริ ษัทได้ ทาการลดความ
เสีย่ งดังกล่าวโดยการประมาณการปริ มาณวัตถุดิบที่จะต้ องใช้ ลว่ งหน้ าในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจัดทาสัญญาการ
จัดหาวัตถุดิบกับผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบหลักของบริ ษัทอันได้ แก่ พริ ก และน ้าตาล ซึ่งมีมลู ค่าการซื ้อเป็ นสัดส่วน
เท่ากับประมาณร้ อยละ 50 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท หรื อเท่ากับร้ อยละ 10-15 ของมูลค่าการ
ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ารวมของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการทาสัญญากับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตเพื่อเป็ น
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การป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังทาการกระจายการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จัด หาวัตถุดิบ
หลายราย ทังที
้ ่เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและผู้จัดหา
วัตถุดิบรายใดรายหนึง่ อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีนโยบายการสัง่ ซื ้อกับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบรายเดิม ที่ยงั คงสามารถจัดหา
วัตถุดิบที่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้ างพันธมิตรทางการค้ าและมีการวาง
แผนการจัดซื ้อร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบกับบริ ษัท เพื่อให้ มัน่ ใจว่าผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบจะสามารถ
ดาเนินการส่งมอบวัตถุดิบได้ ตรงตามต้ องการ
1.3 ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
น ้าตาลทรายและพริ กนับเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาคัญของบริ ษัทในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งอาหารซึ่งเป็ น
สินค้ าหลักของบริ ษัท โดยราคาของพริ กนันขึ
้ ้นอยู่กับปริ มาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงอุปสงค์ และอุปทาน
ภายในตลาด ส่วนน ้าตาลทรายนัน้ ราคาจาหน่ายน ้าตาลทรายภายในประเทศได้ ถกู ควบคุมภายใต้ พระราชบัญญัติวา่ ด้ วย
สินค้ าและบริ การ ปี 2542 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของพริ กและน ้าตาล ซึ่งอาจส่งผล
กระทบที่มีนยั สาคัญต่อรายได้ และอัตรากาไรของบริ ษัท หากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าได้ ตามการปรับตัวขึ ้น
ของราคาวัตถุดิบดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพริ กและน ้าตาล บริ ษัทจึงมีนโยบายในการทาสัญญา
สัง่ ซื ้อกับผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยมีการกาหนดราคาซื ้อขายล่วงหน้ า ณ วันที่ทาสัญญา และใช้ นโยบายในการ
กาหนดราคาของสินค้ าโดยพิจารณาจากต้ นทุนขายของบริ ษัท ประกอบกับการทาวิจยั และพัฒนาด้ านการลดต้ นทุนอย่าง
ต่อเนื่อง (ตามรายละเอียดในหัวข้ อที่ 2.4 การวิจัยและพัฒนา) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ดังกล่าว สาหรับในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลาดับ บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อน ้าตาลทรายคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 12.38 และร้ อยละ 10.90 และมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อพริ กคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.91 และร้ อยละ 14.78 ของมูลค่า
การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ารวมในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลาดับ
1.4 ความเสีย่ งจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้ าจากประเทศผู้นาเข้ า
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออกเป็ นหลัก โดยกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทได้ แก่ กลุม่
ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศที่มีระเบียบมาตรฐานที่สงู ไม่วา่ จะทังทางด้
้
านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกกีดกันทางการค้ าจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้ าที่
มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs) ของประเทศผู้นาเข้ าดังกล่าวทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้ า เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Allergens (สารที่ก่อให้ เกิดภูมิแพ้ ), Pesticide (ยาฆ่า
แมลง), Contaminant (สารปนเปื อ้ น) และ Labeling standard (มาตรฐานฉลากสินค้ า) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี
บริ ษัทได้ มีการศึกษาข้ อมูลและติดตามการบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้ าของ
ประเทศต่าง
ๆ ทังจากการติ
้
ดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับจาก
ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นคูค่ ้ าของบริษัทในประเทศต่าง ๆ โดยบริษัทได้ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้ อมูลดังกล่าว
ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อทาหน้ าที่รวบรวมข้ อมูลและแจ้ งต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ในบริษัท ส่งผลให้ บริ ษัทมีการะบวนการ
ติดตามข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเพื่อให้ สอดคล้ องต่อการบังคับใช้ กฎระเบียบหรื อ
มาตรการต่าง ๆ โดยปั จจุบนั บริษัทได้ รับการรับรองคุณภาพจาก HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
GMP (Good Manufacturing Practice), ISO 22000:2005 (Food Safety Management System), IFS (International
Food Standards), BRC (The British Retail Consortium), ISO 9001:2008(Quality Management System), HALAL
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Certificate, BRC (The British Retail Consortium), USFDA (Food and Drug Administration US) และ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึง่ เป็ นการรับรองถึงคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้ าของบริษัทในระดับสากล นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กระจายความเสีย่ งโดยการสร้ างฐานลูกค้ าในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อ
เป็ นการลดความเสีย่ งจากการบังคับใช้ กฎระเบียบหรื อมาตรการทางการค้ าในประเทศใดประเทศหนึง่
1.5 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าเพื่อการส่งออกเป็ นเกือบทังหมดคิ
้
ดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 99.70 ของรายได้ จากการ
ขายรวมของบริ ษัทในปี 2553 - 9 เดือนปี 2556 โดยบริ ษัทจะจัดจาหน่ายสินค้ าสู่ผ้ บู ริ โภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผู้
นาเข้ าและผู้จัดจาหน่ายต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ซึ่งนาเข้ าสินค้ าเพื่อจาหน่ายทัง้ ส่งและปลีกให้ แก่ห้างสรรพสินค้ า ,
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าต่าง ๆ รวมถึงการจาหน่ายสินค้ าผ่านทางเวปไซท์ของตนเพื่อจาหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 2 ราย ซึง่ เป็ นผู้นาเข้ าและผู้จดั จาหน่ายสินค้ ารายใหญ่ในทวีปยุโรป โดยบริ ษัทมีการจาหน่าย
สินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ทงั ้ 2 รายนี ้คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 24.21 และร้ อยละ 15.35 ในปี 2555 และคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 29.20 และ 16.26 ในช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลาดับ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
พึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ซงึ่ เป็ นผู้จดั จาหน่ายในทวีปยุโรปดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทเป็ นลูกค้ าประจาที่มีการติดต่อซื ้อขายมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี และ
มีความสัมพันธ์ทดี่ ีตอ่ กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้ าและการให้ บริ การของบริษัท
ส่งผลบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าประจาของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มี
นโยบายในการลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ โดยบริ ษัทมีนโยบายในการขยายลูกค้ าใหม่เพื่อกระจาย
ฐานลูกค้ าของบริษัท และยังเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาสินค้ าใหม่อกี ด้ วย
1.6 ความเสีย่ งจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คอื ครอบครัว
จันทรัช จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.61 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ดูรายละเอียดในส่วนที่
2 ข้ อ 8.2 ผู้ถือหุ้น) และครอบครัวจันทรัชยังเป็ นผู้บริ หารและกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทด้ วย จึงทาให้ กลุม่ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ดงั กล่าว เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่
ในเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นในเรื่ องกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การ
ลดทุน ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบ
หรื อถ่วงดุลการบริ หารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยแต่
ละคณะมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน
ทาให้ ระบบการทางานของบริษัทมีความเป็ นมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นจานวน 5 ท่าน
จากจานวนกรรมการรวมทังหมด
้
9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบทีป่ ระกอบด้ วยกรรมการอิสระ 4 ท่านซึง่ แต่ละ
ท่านเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้ สามารถสอบทานการทางานของบริษัทให้ มคี วามโปร่งใสได้ ดียิ่งขึ ้น ตลอดจน
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)

สามารถถ่วงดุลอานาจในการนาเสนอเรื่ องต่างๆ ทีจ่ ะพิจารณาเข้ าสูก่ ารประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนันแล้
้ ว
กลุม่ บริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมใน
กิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนันๆ
้ ทาให้ สามารถ
ลดทอนความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
1.7 ความเสีย่ งในเรื่ องตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญก่อนที่จะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในการอนุมตั ิให้ นาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรองและอาจ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษั ทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ วเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยบริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวซอรี่ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติ ของ
บริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 5 (ก) คือมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอและมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุด
และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ โดยมิได้ ใช้ คณ
ุ สมบัติตามข้ อ 5 (ข) คือมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อน
ยื่นคาขอและมีมลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท
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