บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

1. ปั จจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุงรส, เครื่ องประกอบอาหาร,
เครื่ องดื่ม และอาหารสําเร็ จรู ปและกึ่งสําเร็ จรู ปต่าง ๆ เพื่อการส่งออก โดยในปี 2556 และสําหรับงวด 3 เดือนของปี
2557 บริษัทมีรายได้ จากการส่งออกเท่ากับ 607.74 ล้ านบาท และ 179.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.85 และร้ อย
ละ 99.90 ของรายได้ จากการขายของบริษัท ตามลําดับ โดยในการกําหนดราคาสินค้ ากับลูกค้ านัน้ บริ ษัทมีการกําหนด
ราคาสินค้ าเป็ นเงินสกุลเงินยูโรและสกุลดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 76.85 และร้ อยละ
้ ษัทมีการจ่ายชําระด้ วยสกุลเงินบาทเป็ นหลัก
9.80 ของรายได้ จากการขายของบริ ษัท สําหรับการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบนันบริ
และมีการนําเข้ าบางส่วน โดยมีการนําเข้ าวัตถุดิบเท่ากับ 22.88 ล้ านบาท และ 5.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.26
และร้ อยละ 5.27 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และสําหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 ตามลําดับ ซึง่ การ
นําเข้ าวัตถุดิบนี ้บริษัทมีการจ่ายชําระเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นหลัก ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
้
โดยในกรณี ที่อตั รา
ของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับสูงซึ่งเกิดจากการขายสินค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศเกือบทังหมด
แลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มี
นัยสําคัญต่อรายได้ และอัตรากําไรของบริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาทหากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าได้ ตาม
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ โดยอาจเกิดผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในกรณี ที่ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ทํา การบัน ทึกบัญชี ซือ้ หรื อขายสิน ค้ า และวันที่ ทํ าการรั บหรื อ จ่ายชํ าระมี ความ
แตกต่างกัน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ มีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มของอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินต่าง ๆ ในการกํ าหนดราคาขายสินค้ า เพื่อกํ าหนดราคาขายสินค้ าให้ สะท้ อนกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละ
ช่วงเวลา และมีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยการเปิ ดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
(Foreign Currency Deposit Account: FCD) นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการเจรจากับคู่ค้าบางรายเพื่อขอกําหนดราคา
ขายสินค้ าเป็ นสกุลเงินบาทโดยเริ่ มตังแต่
้ ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 สําหรับการขายสินค้ าในส่วนของเงินตราสกุล
ต่างประเทศที่ยงั คงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ บริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดย
การทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) โดยเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงร้ อยละ 2 ถึงร้ อยละ 5 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ ผู้บริ หารจะพิจารณาทําสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ าในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของมูลค่าคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า และในกรณี ที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิน
กว่าร้ อยละ 5 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ ผู้บริ หารจะพิจารณาทําสัญญาซื อ้ เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของมูลค่าคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึ่งขึ ้นกับดุลยพินิจของผู้บริ หารและเป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินของบริ ษัททุกสิน้ ปี ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษั ททํ าสัญ ญาซื อ้ เงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ าเป็ นจํานวน 4.14 ล้ านยูโร และ 0.06 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิน 173.63 ล้ านบาท
และ 1.81 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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1.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทได้ แก่สินค้ าในภาคเกษตรกรรมซึง่ ปริ มาณผลผลิตขึ ้นอยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศและฤดูกาล ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ซึ่งบริ ษัทได้ ทําการลด
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยการประมาณการปริ มาณวัตถุดิบที่จะต้ องใช้ ล่วงหน้ าในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจัดทํา
สัญญาการจัดหาวัตถุดิบกับผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบหลักของบริ ษัทอันได้ แก่ พริ ก และนํ ้าตาล ซึง่ มีมลู ค่าการซื ้อ
เป็ นสัดส่วนเท่ากับประมาณร้ อยละ 50 ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท หรื อเท่ากับร้ อยละ 10-15
ของมูลค่าการซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ารวมของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการทําสัญญากับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบหลักที่ใช้ ใน
การผลิตเพื่อเป็ นการป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังทําการกระจายการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อ
ผู้จดั หาวัตถุดิบหลายราย ทังที
้ ่เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้ผลิต
และผู้จดั หาวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีนโยบายการสัง่ ซื ้อกับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบรายเดิมที่ยงั คง
สามารถจัดหาวัตถุดิบที่ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่บริ ษัทกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้ างพันธมิตรทางการค้ า
และมีการวางแผนการจัดซื อ้ ร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบกับบริ ษัท เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้ผลิตและผู้จัดหา
วัตถุดิบจะสามารถดําเนินการส่งมอบวัตถุดิบได้ ตรงตามต้ องการ
1.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
นํ ้าตาลทรายและพริ กนับเป็ นวัตถุดิบหลักที่สําคัญของบริ ษัทในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งอาหารซึ่งเป็ น
สินค้ าหลักของบริ ษัท โดยราคาของพริ กนัน้ ขึน้ อยู่กับปริ มาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน
ภายในตลาด ส่วนนํ ้าตาลทรายนัน้ ราคาจําหน่ายนํ ้าตาลทรายภายในประเทศได้ ถกู ควบคุมภายใต้ พระราชบัญญัติว่า
ด้ วยสินค้ าและบริ การ ปี 2542 ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของพริ กและนํา้ ตาล ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อรายได้ และอัตรากําไรของบริ ษัท หากบริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้ าได้ ตามการ
ปรับตัวขึ ้นของราคาวัตถุดิบดังกล่าว
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพริ กและนํ า้ ตาล บริ ษัทจึงมีนโยบายในการทํา
สัญญาสัง่ ซื ้อกับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบ โดยมีการกําหนดราคาซื ้อขายล่วงหน้ า ณ วันที่ทําสัญญา และใช้ นโยบายใน
การกําหนดราคาของสินค้ าโดยพิจารณาจากต้ นทุนขายของบริษัท ประกอบกับการทําวิจยั และพัฒนาด้ านการลดต้ นทุน
อย่างต่อเนื่ อง (ตามรายละเอียดในหัวข้ อที่ 2.4 การวิจัยและพัฒนา) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบดังกล่าว สําหรับในปี 2556 และช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ บริ ษัทมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อนํ ้าตาลทรายคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 - 15 และมีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อพริ กคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10 - 20 ของมูลค่าการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและ
สินค้ ารวมในปี 2556 และช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ
1.4 ความเสี่ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้ าจากประเทศผู้นําเข้ า
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออกเป็ นหลัก โดยกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริษัทได้ แก่ กลุม่
ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศที่มีระเบียบมาตรฐานที่สงู ไม่วา่ จะทังทางด้
้
านสาธารณสุข คุณภาพ
ความปลอดภัย กฎหมาย และสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางการค้ าจากมาตรการและ
อุปสรรคทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs) ของประเทศผู้นําเข้ าดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้ องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้ า เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ Allergens (สารที่ก่อให้ เกิดภูมิแพ้ ),
Pesticide (ยาฆ่าแมลง), Contaminant (การปนเปื อ้ น) และ Labeling standard (มาตรฐานฉลากสินค้ า) เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการศึกษาข้ อมูลและติดตามการบังคับใช้ กฎระเบียบและมาตรการทางการค้ าของ
ประเทศต่าง ๆ ทัง้ จากการติดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับจาก
ผู้ประกอบการซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทในประเทศต่าง ๆ โดยบริ ษัทได้ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้ อมูล
ดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจน เพื่อทําหน้ าที่รวบรวมข้ อมูลและแจ้ งต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ในบริ ษัท ส่งผลให้ บริ ษัทมี
กระบวนการติดตามข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้ าเพื่อให้ สอดคล้ องต่อการบังคับใช้
กฎระเบียบหรื อมาตรการต่าง ๆ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ 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 Certificate, USFDA (Food and Drug Administration US) และ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึง่ เป็ นการรับรองถึงคุณภาพความปลอดภัย
และมาตรฐานการผลิตสินค้ าของบริ ษัทในระดับสากล นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กระจายความเสี่ยงโดยการสร้ างฐาน
ลูกค้ าในหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการบังคับใช้ กฎระเบียบหรื อมาตรการทางการค้ าในประเทศใด
ประเทศหนึง่
1.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าเพื่อการส่งออกเป็ นเกือบทังหมดคิ
้
ดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 99.70 ของรายได้ จาก
การขายรวมของบริ ษัทในปี 2554-ช่วง 3 เดือนปี 2557 โดยบริ ษัทจะจัดจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคชาวต่างชาติโดยผ่าน
ซึ่ง นํ า เข้ า สิน ค้ า เพื่ อ จํ า หน่ า ยทัง้ ส่ง และปลี ก ให้ แ ก่
ทางผู้นํ า เข้ า และผู้จัด จํ า หน่ า ยต่า งชาติ ใ นประเทศต่า ง ๆ
ห้ างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าต่าง ๆ รวมถึงการจําหน่ายสินค้ าผ่านทางเวปไซท์ของตนเพื่อจําหน่าย
้ ้ บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 2 ราย ซึ่งเป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่ในทวีปยุโรป
สินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ทังนี
โดยบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลูกค้ ารายใหญ่ ทัง้ 2 รายนี ค้ ิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 29.16 และร้ อยละ
16.56 ในปี 2556 และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 33.38 และ 8.10 ในช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ ดังนัน้
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ซงึ่ เป็ นผู้จดั จําหน่ายในทวีปยุโรปดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ลูกค้ ารายใหญ่ของบริษัทเป็ นลูกค้ าประจําที่มีการติดต่อซื ้อขายมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
และมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้ าและการให้ บริการของ
บริษัท ส่งผลบริษัทเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าประจําของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป อย่างไรก็ดี
บริษัทได้ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ โดยบริษัทมีนโยบายในการขยายลูกค้ าใหม่
เพื่อกระจายฐานลูกค้ าของบริ ษัท และยังเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาสินค้ าใหม่อีกด้ วย
1.6 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงการจําหน่ายสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศยุโรป
ในปี 2554 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ ายังทวีปยุโรปเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 70-78 ของรายได้ จาการขายรวมของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าไปยังประเทศคู่ค้าหลัก 2
ประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22-33 และร้ อยละ 8-20 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัท ซึง่ ในกรณีที่
ประเทศคูค่ ้ าหลักทัง้ 2 ประเทศประสบปั ญหาหรื อมีนโยบายลดความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างประเทศกับประเทศไทย
ลง ก็อาจส่งผลให้ บริษัทไม่สามารถส่งออกสินค้ าไปยังประเทศดังกล่าวได้ ตามปกติ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการ
จําหน่ายสินค้ าให้ แก่ประเทศใดประเทศหนึง่ ในสัดส่วนที่สงู
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อย่างไรก็ดี เนื่ องจากสินค้ าของบริ ษัทเป็ นสินค้ าในกลุ่มอาหารซึ่งนับเป็ นปั จจัย 4 ที่มีความจํ าเป็ นใน
ชีวิตประจําวัน อีกทังยั
้ งมีความหลากหลายและครอบคลุมได้ ทกุ ความต้ องการด้ านอาหารของลูกค้ า จึงส่งผลให้ สินค้ า
ของบริ ษัทอยู่ในกลุ่มสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการซื ้อได้ อย่างต่อเนื่องถึงแม้ ว่าประเทศคู่ค้าจะประสบปั ญหาภาวะ
เศรษฐกิจก็ตาม สําหรับความเสี่ยงจากนโยบายการค้ าระหว่างประเทศนัน้ ที่ผ่านมากลุ่มประเทศยุโรปมีการกีดกันทาง
การค้ าจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs) ซึง่
บริษัทก็ได้ จดั ให้ มีการติดตามข้ อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้ าให้ สอดคล้ องต่อการบังคับใช้ กฎระเบียบหรื อ
มาตรการต่าง ๆ อยู่แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ พยายามกระจายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน อาทิ
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการจําหน่ายสินค้ าไปยังประเทศใดประเทศ
ประเทศในกลุ่มทวีปเอเชียตะวันออก เป็ นต้ น ทังนี
หนึง่ มากหรื อทวีปใดทวีปหนึง่ มากจนเกินไป
1.7 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัว
จันทรัช จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65.61 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ดูรายละเอียดในส่วน
ที่ 2 ข้ อ 8.2 ผู้ถือหุ้น) และครอบครัวจันทรัชยังเป็ นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทด้ วย จึงทําให้ กลุม่
ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าว เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญได้ เกือบทังหมด
้
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นในเรื่ อง
ไม่วา่ ในเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การ
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพิ่มทุน การลดทุน ดังนันผู
เพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริ หารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4
ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
โดยแต่ละคณะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทําให้ ระบบการทํางานของบริ ษัทมีความเป็ นมาตรฐาน
และสามารถตรวจสอบได้ โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นจํานวน
6 ท่านจากจํานวนกรรมการรวมทังหมด
้
10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 5 ท่านซึง่
แต่ละท่านเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทําให้ สามารถสอบทานการทํางานของบริ ษัทให้ มีความโปร่ งใสได้ ดียิ่งขึน้
ตลอดจนสามารถถ่ ว งดุลอํ านาจในการนํ าเสนอเรื่ องต่า งๆ ที่ จ ะพิจารณาเข้ า สู่การประชุมผู้ถือ หุ้นได้ ใ นระดับ หนึ่ง
นอกจากนันแล้
้ ว กลุม่ บริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบตั ิกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอํานาจอนุมตั ิในการทํารายการ
นันๆ
้ ทําให้ สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
1.8 ความเสี่ยงในเรื่ องตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญก่อนที่จะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอในการอนุมตั ิให้ นําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรองและอาจ
ไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้
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ทังนี
้ ้บริษัทได้ ยื่นขอให้ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ วเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยบริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
บริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 5 (ก) คือมีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคําขอและมีกําไรสุทธิในปี
ล่าสุดและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคําขอ โดยมิได้ ใช้ คณ
ุ สมบัติตามข้ อ 5 (ข) คือมีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า
1 ปี ก่อนยื่นคําขอและมีมลู ค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดทังสิ
้ ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ล้ านบาท
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