บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมา
ด้ วยความมุง่ มันอย่างแรงกล้ าทีต้ องการให้ ตราสินค้ าของคนไทยได้ เป็ นทีรู้ จกั และยอมรับในระดับ
สากลประกอบกับวิสยั ทัศน์ทีเล็งเห็นถึงโอกาสในการนําเครื องปรุงรสอาหารไทยไปใช้ ในการประกอบอาหาร
ทีหลากหลายสําหรับชาวต่างชาติ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด จึงได้ ก่อตังขึ
2 2นเมือวันที 7 มกราคม 2542 โดย
นายจิตติพร จันทรัช และนางสาววาสนา จันทรัช ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มต้ น 1,000,000 บาท เพือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องปรุ งรสและเครื องประกอบอาหาร โดยในช่วงแรกของการดําเนิน
ธุรกิจ บริ ษัทเริ มต้ นจากการว่าจ้ างผู้ประกอบการรายอืนในการผลิตสินค้ าตามสูตรทีบริ ษัทพัฒนาและนํามา
จัดจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า “EXOTIC FOOD” ของบริ ษัท จากนัน2 ในปี 2543 บริ ษัทได้ ลงทุนก่อสร้ าง
โรงงานของตนเองโดยตังอยู
2 ่ทีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ. ชลบุรี และได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ผลไม้ ประเภท 1.1 กิจการผลิตหรื อ
ถนอมอาหารหรื อสิงปรุงแต่งอาหาร เพือการส่งออก
นับตังแต่
2 เริ มก่อตัง2 บริ ษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง โดยมุ่งเน้ นกระบวนการผลิตสินค้ า
ทีได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและคิดค้ นผลิตภัณฑ์ทีสามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนือง รวมถึงมีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีโดดเด่น งดงาม มี
เอกลักษณ์ความเป็ นไทยและสะดวกต่อการใช้ งาน ประกอบกับการมุ่งเน้ นการสร้ างตราสินค้ าของบริ ษัทให้
เป็ นทีรู้จกั อย่างต่อเนือง ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับรางวัลผู้สง่ ออกสินค้ าและบริ การดีเด่น ประจําปี 2555 (Prime
Minister’s Export Award 2012) ประเภทใช้ ตราสินค้ าของตนเอง และปั จจุบนั บริ ษัทมีสนิ ค้ ากว่า 200 สูตรที
ส่งขายไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศทัวโลก ภายใต้ ตราสินค้ า EXOTIC FOOD, THAI PRIDE,
FLYING GOOSE, COCO LOTO และอืน ๆ ของบริ ษัท
สําหรับประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของบริ ษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี 2
ปี 2542 มกราคม

- เริ มจัดตังบริ
2 ษัทชือ “บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ าน
บาท มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญหุ้นละ 100.00 บาท เพือดําเนินธุรกิจผลิต
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทซอส นํ 2าจิ 2ม และเครื องแกงต่าง ๆ

ธันวาคม

- เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน และ
เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาทเป็ นหุ้นละ
10.00 บาท

ปี 2543 ตุลาคม

- เพิ มทุน จดทะเบี ย นเป็ น 15.00 ล้ า นบาท ตามเงื อนไขของคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน และเพือลงทุนก่อสร้ างโรงงานทีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จ. ชลบุรี
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พฤศจิกายน - ได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ผลไม้ ประเภท 1.1 กิจการผลิตหรื อถนอมอาหารหรื อสิง
ปรุงแต่งอาหาร ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที 1674(1)/2543
- ได้ รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น (Good Packaging Design 2000
Award)
จาก ดร. ศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิq อดี ต รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์
ปี 2544-2554

- ผ่านเกณฑ์รับรอง HACCP จาก SGS (Thailand) Limited Systems &
Services Certification โดยเป็ นบริ ษัทแรกของประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้ าประเภทนํ 2าจิ 2มไก่
- ผ่านเกณฑ์ รับรอง HALAL จาก The Central Islamic Committee of
Thailand
- ผ่านเกณฑ์รับรอง GMP จาก SGS (Thailand) Limited Systems & Services
Certification
- ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก
SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification
- ได้ รับการรับรองระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 :
2005 จาก SGS (Thailand) Limited System & Services Certification
- ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ “ตราประเทศไทย” หรื อ Country Logo ซึงมีคํา
ว่า “Thailand : Land of Diversity & Refinement” จากกรมส่งเสริ มการ
ส่งออก
- ผ่านเกณฑ์รับรอง IFS จาก SGS Germany Gmbh โดยเป็ นบริ ษัทแรกของ
ประเทศไทย สําหรับผู้ผลิตและส่งออกสินค้ าประเภทซอสพริ กและนํ 2าจิ 2มไก่
- เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 35.00 ล้ านบาท เพือลงทุนซื 2อเครื องจักร และลงทุน
ก่อสร้ างคลังสินค้ าในพื 2นทีโรงงาน
- เพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 100.00 ล้ านบาท เพือลงทุนขยายโรงงาน และเป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
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- ผ่านเกณฑ์รับรองของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกของสหราชอาณาจักร
(The British Retail Consortium, BRC) ซึงใช้ กบั บริ ษัททีต้ องการส่งผลิตภัณฑ์
อาหารให้ แก่ผ้ คู ้ าปลีกในเครื อสมาพันธ์ผ้ คู ้ าปลีกอังกฤษและยุโรป
- ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) สําหรับ
กิจการผลิตเครื องดืมจากพืชผักและผลไม้ บรรจุภาชนะปิ ดผนึก สิงปรุ งแต่ง
อาหาร และอาหารพร้ อมรั บ ประทานประเภท 1.11 กิ จการผลิตหรื อ ถนอม
อาหารหรื อสิงปรุงแต่งอาหารโดยใช้ เทคโนโลยีทีทันสมัย (ยกเว้ นการผลิตนํ 2าดืม
และไอศกรี ม) ตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที 2107(5)/2554
ปี 2555 มกราคม

- ได้ รับรางวัลผู้สง่ ออกสินค้ าและบริ การดีเด่น ประจําปี 2555 (Prime Minister’s
Export Award 2012) ประเภทใช้ ตราสินค้ าของตนเอง

ตุลาคม

- ซื 2อทีดินขนาด 12 ไร่ 3 งาน 2.8 ตารางวาทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี 2 จ.ชลบุรี
เพือก่อสร้ างโรงงานแห่งที 2 ของบริ ษัท

ปี 2556 เมษายน

- เพิมทุนจดทะเบียนจาก 100.00 ล้ านบาทเป็ น 140.00 ล้ านบาท มูลค่าทีตราไว้
ของหุ้นสามัญหุ้นละ 10.00 บาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ธันวาคม

- ดําเนินการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นมหาชน และเปลียนชือจาก “บริ ษัท เอ็กโซติค
ฟู้ด จํากัด” เป็ น “ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)” เพือนําบริ ษัทเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เพิ มทุ น จดทะเบี ย นจาก 140.00 ล้ านบาทเป็ น 175.00 ล้ านบาท และ
เปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10.00 บาทเป็ นหุ้นละ
0.50 บาทซึงทําให้ จํานวนหุ้นสามัญทีจดทะเบียนไว้ เพิมขึ 2นจาก 17,500,000
หุ้นเป็ น 350,000,000 หุ้น
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจําหน่าย 1). ผลิตภัณฑ์เครื องปรุงรส
อาหาร เช่น ซอสพริ ก นํ 2าจิ 2มไก่ และซอสต่างๆ 2).ผลิตภัณฑ์เครื องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื องแกงต่าง ๆ
3). ผลิตภัณฑ์เครื องดืมจากผักและผลไม้ เช่น นํ 2ามะพร้ าวและนํ 2าว่านหางจระเข้ 4). ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ป
พร้ อมรับประทาน เช่น ข้ าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตียวผัดไทย และ 5). ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปและกึง
สําเร็ จรู ปต่าง ๆ เช่น สินค้ าในนํ 2ามันและนํ 2าเกลือ, ผักและผลไม้ กระป๋ อง, ผลิตภัณฑ์จากข้ าว, ของแห้ งและของ
ดองต่าง ๆ เป็ นต้ น ทังนี
2 2 ภายใต้ แนวคิดทีจะสรรสร้ างเครื องปรุ งรสทีพร้ อมนําไปประกอบอาหารได้ หลายหลาย
สําหรั บชาวต่างชาติโดยยังคงคุณสมบัติแห่งความเลิศรสตามแบบดังเดิ
2 มของอาหารไทย โดยผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทจะถูกจัดจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเป็ นหลัก ซึงได้ แก่ EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING
GOOSE, COCO LOTO เป็ นต้ น
ด้ วยความมุ่งมันทีจะตอบสนองต่อความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดทางด้ านรสชาติให้ แก่
ผู้บริ โภคด้ วยคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล เนืองจากกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป
และสหรั ฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่ บริ ษัทจึงได้ ให้ ความสําคัญกับรายละเอียดในทุกขัน2 ตอนของการสรรสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทโดยเริ มตังแต่
2 การคัดสรรวัตถุดิบทีสดใหม่จากพื 2นดินทีอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย, การ
วิจยั และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนืองเพือสร้ างความแตกต่างทางธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที
มีความโดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของตัวและสะดวกต่อการใช้ งาน รวมทังการวางแผนการผลิ
2
ตและการ
จัดส่งทีมีประสิทธิภาพ เพือให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทมันใจได้ วา่ จะได้ รับสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพภายในเวลาทีต้ องการ
นอกจากนี 2 บริ ษัทยังได้ มงุ่ เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อย่างยังยืนกับคูค่ ้ าทีเป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่าย
สินค้ าในแต่ละประเทศ ซึงคู่ค้าเหล่านี 2จะเป็ นผู้กระจายสินค้ าของบริ ษัทไปสู่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตชัน2 นําและร้ านค้ า
หลายพันแห่งในประเทศต่างๆ เพือจําหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ โภคอีกทอดหนึง โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนันได้
2 มีการ
พัฒนาสูตรให้ มีรสชาติทีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มประเทศและสะดวกในการนําไปใช้ ของผู้บริ โภคชาวต่างชาติ
ดังนัน2 สินค้ าของบริ ษัทจึงสามารถวางจําหน่ายได้ ทงในร้
ั 2 านค้ าทัวไป (Mainstream Supermarket) และร้ านค้ าที
จําหน่ายสินค้ าเฉพาะถิน (Ethnic Supermarket)
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
ประเภทรายได้

2553
ล้ านบาท
%

2554
ล้ านบาท
%

2555
ล้ านบาท
%

2556 (9 เดือนแรก)
ล้ านบาท
%

รายได้ จากการขาย(1)
1. ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ 2าจิ 2มต่างๆ
1.1 นํ 2าจิ 2มไก่
111.57 22.22%
117.03 22.53%
138.96 24.55%
117.55 25.02%
1.2 ซอสพริก
99.69 19.86%
101.39 19.52%
125.74 22.21%
124.19 26.43%
1.3 นํ 2าจิ 2มและซอสปรุงรสอืน ๆ
87.09 17.35%
74.10 14.27%
79.95 14.12%
64.41 13.71%
298.35 59.42%
292.51 56.31%
344.65 60.89%
306.16 65.15%
รวมซอสปรุงรสและนํ 2าจิ 2มต่าง ๆ
2. ผลิตภัณฑ์เครืองแกงเครืองประกอบอาหาร
65.47 13.04%
86.16 16.59%
62.56 11.05%
57.97 12.34%
3. ผลิตภัณฑ์เครืองดืม
49.62
9.88%
63.67 12.26%
53.93
9.53%
46.99 10.00%
4. ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน
20.72
4.13%
13.54
2.61%
15.67
2.77%
10.67
2.27%
5. ผลิตภัณฑ์อาหารกึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูป
อืนๆ
64.81 12.91%
56.94 10.96%
62.48 11.04%
42.35
9.01%
รวมรายได้ จากการขายสินค้ า
498.98 99.38%
512.82 98.73%
539.29 95.28%
464.14 98.77%
(2)
รายได้ อืน
3.10
0.62%
6.61
1.27%
26.74
4.72%
5.79
1.23%
รวมรายได้ ทงั = หมด
502.08 100.00%
519.43 100.00%
566.04 100.00%
469.93 100.00%
หมายเหตุ 1) รายได้ จากการขายสุทธิจากส่วนลดจ่าย
2) รายได้ อืนได้ แก่ รายได้ จากการลงทุน กําไรจากอัตราแลกเปลียน รายได้ จากการขายขยะและเศษซาก กําไรจากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน และอืนๆ

2.4 เป้าหมายในการดําเนินงานธุรกิจ
บริ ษัทเป็ นผู้นําในธุรกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและเครื องประกอบอาหารภายใต้ ตราสินค้ า
ของตนเองทีมีความหลากหลายของประเภทสินค้ ามากทีสุด โดยบริ ษัทมีเป้าหมายทีจะพัฒนาตราสินค้ าของ
บริ ษัทให้ เป็ น
“ตราสินค้ าไทยระดับสากลรายแรก ทีเผยแพร่รสชาติอนั มหัศจรรย์และพิเศษสุดของอาหารไทยไปทัวทุกมุมโลก”
(“To be the first global Thai brand, spreading to every corner of the world, the wonderful tastes of
Exotic Thai cuisine!”)
โดยบริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นการพัฒนาสินค้ าในลักษณะของ “One-Stop-Brand” เพือให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกซื 2อ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและการประกอบอาหารไทยทุกประเภทจากตราสินค้ าของบริษัทเพียงแห่งเดียว และบริ ษัทมี
การกําหนดนโยบายคุณภาพเพือเป้าหมายทีชัดเจนในการทํางานของบุคคลากร ดังนี 2
“บริ ษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) มุง่ มันผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิงแวดล้ อม
และจริ ยธรรม ถูกต้ องตามกฎหมาย ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค ส่งมอบตรงเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือความ
ยังยืนและสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า”

2.2 หน้ าที 5

