1. ปจจัยความเสี่ยง
ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งรายละเอียดขอมูลอื่นๆที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบกอนการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท โดยปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้มิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู กลาวคือ
อาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไมอาจคาดการณได และอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงจากการ
ประกอบธุรกิจที่บริษัทเห็นวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในขณะนี้ แตอาจกลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในอนาคต
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง บิวตี้ บุฟเฟต
ที่ผานมารายไดหลักของบริษัทมาจากการจัดจําหนายสินคาภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต โดยในป 2553 (อางอิงจากงบกําไร
ขาดทุนรวม) ป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายสินคาของ บิวตี้ บุฟเฟต เปนจํานวนรวม 502.53 ลาน
บาท 604.14 ลานบาท และ 493.23 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.69 รอยละ 98.18 และรอยละ 88.29 ของรายไดรวม
ตามลําดับ โดยเกือบทั้งหมดเปนรายไดจากการจําหนายปลีกใหกับผูบริโภคทั่วประเทศภายใตเครื่องหมาย บิวตี้ บุฟเฟต ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและบํารุงผิวเปนผลิตภัณฑเฉพาะที่มีความออนไหวตอการบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ใชกับผิวหนา ซึ่งผูบริโภคจะคอนขาง
ออนไหวตอขาวสารขอมูลตางๆทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นหากเกิดเหตุการณใดๆที่มีผลกระทบในเชิงลบตอภาพลักษณ บิวตี้
บุฟเฟต เชน ผูบริโภคเกิดอาการแพเครื่องสําอาง เปนตน อาจสงผลกระทบตอยอดขายและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
บิวตี้ บุฟเฟต เปนแนวคิดของการพัฒนารานจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง (Shop brand) ซึ่ง
ถือไดวาเปนการเปดชองทางการจัดจําหนายชองทางหนึ่งเทานั้น บริษัทสามารถพัฒนาแนวคิดในลักษณะของ Shop brand ขึ้นมา
ทดแทนได ตัวอยางเชน บิวตี้ คอทเทจ ซึ่งเปน Shop brand อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมุงเนนการจําหนายผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา
ของตนเอง นอกจากนี้ ภายใต Shop brand บิวตี้ บุฟเฟต ยังมีการจัดแบงสินคาที่เสนอขายออกเปนหลากหลายแบรนด โดยแตละ
แบรนดมีตําแหนงทางการตลาดที่ชัดเจนตามกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งบริษัทสามารถพัฒนาแบรนดใหมๆขึ้นมาทดแทนไดตลอดเวลาตาม
ลักษณะของสินคาแฟชั่น ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจวาการพึ่งพิงรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต จะ
ลดลงตามลําดับเมื่อผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใต Shop brand อื่นๆ เชน บิวตี้ คอทเทจ หรือผลิตภัณฑของ เมด อิน เนเจอร มีการ
เติบโตมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพิ่มเติมในอนาคตตามกลยุทธและเปาหมายการตลาด
นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาความเสี่ยงจากภาพลักษณที่ถูกกระทบในเชิงลบมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย โดยในอดีตยังไมเคยมีกรณี
ดังกลาวเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอันดับหนึ่ง มีการทดสอบการใชจริงกับสินคาทุกลอตที่สั่ง
ผลิต รวมทั้งมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจของลูกคาเพื่อใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัย หากลูกคาไมพึงพอใจใน
สินคาที่ซื้อไปก็สามารถคืนสินคาไดภายใน 14 วัน (โครงการ Customer Satisfaction Guarantee ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแตป 2551 เปนตน
มา) โดยที่ผานมามีมูลคาในการคืนสินคานอยมากหรือประมาณรอยละ 0.01 ของยอดขายโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารกับ
ผูบ ริโ ภคอย างตอ เนื่ อ งผานช อ งทางออนไลน และสื่ อ โฆษณาในรูป แบบต างๆ โดยหากเกิ ดเหตุ การณ ที่ส งผลกระทบในเชิ งลบต อ
ภาพลักษณของบริษัท ผูบริหารคาดวาจะเปนเพียงผลกระทบระยะสั้นเนื่องจากบริษัทสามารถสื่อสารชี้แจงใหผูบริโภครับทราบถึง
ขอเท็จจริงไดอยางรวดเร็วในหลายชองทาง
1.2 ความเสี่ยงจากการลอกเลืยนแบบสินคา
บริษัทไมมีนโยบายการผลิตสินคาดวยตนเอง แตจะใชวิธีการสั่งผลิตจากผูผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ โดยผูผลิตจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด รวมทั้งเปนผูควบคุมสูตรการผลิตในรายละเอียด นอกจากนี้ผูผลิตบาง
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รายทําหนาที่ทั้งการผลิตตัวเนื้อผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ทําใหสามารถผลิตไดตั้งแตตนทางจนถึงสินคาสําเร็จรูป ซึ่งทําใหเกิดความ
เสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินคา และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกลาว ดังนั้นบริษัทจึงไดมีการจัดทําสัญญากับผูผลิตทุกรายที่ควบคุมสูตรการผลิตผลิตภัณฑ
ของบริษัท โดยมีสาระสําคัญคือผูผลิตจะไมเปดเผยหรือเผยแพรสูตรหรือสวนผสมของสินคาและขั้นตอนการผลิตใหบุคคลอื่นไดรับทราบ
รวมถึงจะไมผลิตสินคาดังกลาวออกมาจําหนายเอง ทั้งนี้ ใหเงื่อนไขดังกลาวมีผลทั้งในขณะที่ผูผลิตยังทําการผลิตใหกับบริษัท และมีผล
ตอเนื่องไปอีกเปนระยะเวลา 1 - 3 ป หลังจากที่บริษัทยกเลิกการสั่งซื้อจากผูผลิตดังกลาวแลว
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลายมาก โดยปจจุบันมีจํานวนสินคามากกวา 1,100 รายการ รวมทั้งมีการออก
ผลิตภัณฑใหมสูตลาดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในจํานวนนี้มีผูผลิตประมาณ 20 รายทําการผลิตสินคาที่แตกตางกัน ทําใหผูผลิตรายใดราย
หนึ่งไมสามารถทราบสูตรการผลิตหรือลอกเลียนแบบผลิตภัณฑไดทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นในการสรางแนวคิดใหกับ
ผลิตภัณฑ และสรางคุณภาพในการบริการใหทัดเทียมกับเครื่องสําอางที่จับกลุมลูกคาระดับบน เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคา
ของบริษัท ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได
1.3 ความเสี่ยงจากพึ่งพิงผูผลิตสินคา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม แมวาบริษัทจะเปนผูกําหนดวัตถุดิบหลัก (Active ingredient) และคุณลักษณะของผลิตภัณฑใน
เบื้องตน และจะรวมกับโรงงานผูผลิตในการกําหนดรายละเอียดและพัฒนาสูตรการผลิตและขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอน แตโดยรวม
โรงงานผูผลิตจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งหากผูผลิตหยุดทําการผลิตใหกับบริษัท จะสงผลใหบริษัทไมสามารถทําการจัดหา
ผลิตภั ณฑที่เ หมือ นกันทุ กประการได ซึ่ งหากผลิตภั ณฑดั งกลาวเปน สินคา ที่ได รับความนิย มและมียอดขายที่สูง อาจสง ผลตอ ผล
ประกอบการของบริษัทในภาพรวมได
ทั้งนี้ กรณีที่ผูผลิตยกเลิกการทําการผลิตใหกับบริษัทยังไมเคยเกิดขึ้นในอดีต อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงดังกลาวโดยการกระจายการสั่งผลิตสูผูผลิตจํานวนมากราย เพื่อมิใหเกิดการพึ่งพิงผูผลิตรายใดรายหนึ่ง โดยสัดสวนการสั่งซื้อ
จากผูผลิตรายใหญที่สุดสําหรับป 2554 และงวด 9 เดือน 2555 อยูที่รอยละ 22.81 และรอยละ 12.78 ของยอดสั่งซื้อสินคาโดยรวม
ตามลําดับ และหากเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม บริษัทจะทําการจัดหาผูผลิต 2 รายควบคูกันไป นอกจากนี้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
นั้นบริษัทจะทราบสูตรและวัตถุดิบในเบื้องตน โดยหากมีกรณีที่ผูผลิตยกเลิกการผลิต บริษัทสามารถทําการปรับปรุงสูตรและออก
ผลิตภัณฑใหมที่เทียบเทาหรือดีกวาผลิตภัณฑเดิมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นกวาเดิม
1.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลัง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิวจัดเปนสินคาแฟชั่นที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
อยูเสมอ แตในการดําเนินธุรกิจนั้นบริษัทมีความจําเปนตองสั่งผลิตในจํานวนที่มากพอ รวมทั้งจัดเก็บสินคาคงคลังในจํานวนที่เพียงพอ
เพื่อการกระจายสินคาใหแกสาขาทั่วประเทศ โดยในระหวางป 2553 – งวด 9 เดือนของป 2555 บริษัทจัดเก็บสินคาคงคลังเปนสัดสวน
โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 30 ของสินทรัพยรวม และมีระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยอยูในชวงประมาณ 125 – 170 วัน (คํานวณจาก
สินคาคงเหลือทั้งหมดซึ่งรวมบรรจุภัณฑดวย โดยระยะเวลาการขายสินคาสําเร็จรูปเฉลี่ยอยูในชวงประมาณ 102 – 124 วัน) ดังนั้นบริษัท
จึงมีความเสี่ยงจากการดอยคาของสินคาคงคลังในกรณีที่กระแสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหสินคาคงคลังที่มีอยูไม
สามารถขายไดหรือมีมูลคาลดลง
บริษัทคาดวาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้คอนขางนอย เนื่องจากบริษัททําการสํารวจตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บขอมูลการขายของผลิตภัณฑไดทุกรายการ ทําใหสามารถวิเคราะห
สถิติการขาย เชน อัตราเร็วในการขายสินคาแตละตัว วงจรอายุสินคา (Life cycle) เปนตน สงผลใหวางแผนการสั่งผลิตไดสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ยคอนขางนาน เนื่องจากจําเปนตองสํารองสินคาใหเพียงพอตอการ
กระจายสูรานสาขาจํานวนมาก รวมทั้งสํารองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆที่อาจเกิดขึ้น เชน น้ําทวม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมี
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นโยบายการตรวจสอบอายุ คงเหลือ ของสิน คาอยางสม่ํ าเสมอ รวมทั้ง มีการบริหารจัดการสิน คาคงเหลือ ใหเ หมาะสมกับ ชวงอายุ
ตัวอยางเชน กรณีที่สินคามีอายุคงเหลือประมาณ 15 เดือน จะตกอยูในชวงเฝาระวังโดยที่ฝายการตลาดและฝายปฏิบัติการขายจะ
สื่อสารใหพนักงานหนารานกระตุนการขายสินคาดังกลาว และกรณีที่สินคามีอายุคงเหลืออยูในชวง 8 - 12 เดือน จะเปนชวงที่จัดใหมี
การสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มอัตราเรงในการขายสินคา เปนตน
1.5 ความเสี่ยงจากการทีธ่ ุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
ธุรกิจคาปลีกเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ใชเงินลงทุนเริ่มตนไมมากนัก รวมทั้งมีโครงสราง
การดําเนินธุรกิจที่ไมซับซอนในชวงเริ่มตน สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันไดโดยงาย ทั้งผูประกอบการในประเทศไทย
และบริษัทขามชาติที่เขามาเปดสาขาหรือแฟรนไชสในประเทศไทย โดยเฉพาะเครื่องสําอางจากประเทศในแถบเอเซีย เชน เกาหลี และ
ญี่ปุ น ที่มี กลุ มลู กค าเปา หมายใกล เคี ย งกับ บริ ษัท ซึ่ งทํ าใหบ ริษั ท ตอ งเผชิ ญกั บภาวะการแข งขั น ที่สู งและอาจส งผลกระทบตอ ผล
ประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการผูประกอบการรายยอยที่ขายสินคาลอกเลียนแบบ และสินคานําเขาอยางผิด
กฎหมาย ซึ่งอาจกระทบตอยอดขายของบริษัทได
อยางไรก็ตาม แมวาคูแขงขันรายใหมจะสามารถเขามาในธุรกิจไดงาย แตการสรางแบรนดใหเปนที่จดจํา เพิ่มยอดขาย และ
รักษาฐานลูกคาในระยะยาวเปนสิ่งที่ทําไดไมงายนัก เนื่องจากจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธและการ
ขยายสาขาในวงกวาง โดยคูแขงขันที่เขามาใหมสวนใหญจะขาดอํานาจตอรองในการเชาพื้นที่ในทําเลที่ดี ทําใหมีศักยภาพในการแขงขัน
ไมเทาเทียมกับรายเดิมที่มีอยู ทําใหบริษัทคาดวาความเสี่ยงที่ยอดขายจะลดลงจากการเขามาของคูแขงขันรายใหมอยูในระดับที่ไมมาก
นั ก นอกจากนี้ บริ ษั ท มิ ไ ด มุ ง เน น การขายผลิ ต ภั ณ ฑ เ พี ย งอย า งเดี ย ว แต ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การนํ า เสนอแนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ
คุณประโยชน วิธีใชผลิตภัณฑใหมีประสิทธิผล ความนาสนใจของบรรจุภัณฑ รูปแบบการตกแตงราน การบริการที่ดี การพัฒนาแบรนด
ใหเปนที่รูจักและติดตลาด รวมทั้งสอดคลองกับความนิยมของกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบกับรักษาฐานลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นและภักดีตอตราสินคา (Brand loyalty) ซึ่งผูที่ขายสินคาลอกเลียนแบบหรือสินคานําเขาผิดกฎหมาย ไมสามารถ
ลอกเลียนแบบแนวคิดดังกลาวได ทําใหกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาดังกลาวและสินคาของบริษัทเปนคนละกลุม และไมสงผลกระทบตอ
ยอดขายของบริษัท
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของบริษัทบางสวนไดรับการผลิตจากโรงงานผูผลิตในประเทศเกาหลี เชน ผลิตภัณฑของ บิวตี้ บุฟเฟต
แบรนด GINO McCray ซีรี่ส Heritage เปนตน รวมทั้งผลิตภัณฑบางสวนไดรับการผลิตจากผูผลิตสัญชาติญี่ปุนซึ่งตั้งโรงงานอยูใน
ประเทศไทย ทําใหบริษัทมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑวาสามารถเทียบเคียงได และสามารถแขงขันไดกับผลิตภัณฑนําเขาจาก
ประเทศเกาหลีและญี่ปุน ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องสําอางในปจจุบัน
1.6 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทมีการเปดสาขารานคาปลีกเพื่อจําหนายเครื่องสําอางภายใตแนวคิด บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ เปนจํานวนมาก
โดย ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจํานวนสาขารวม 159 สาขาทั่วประเทศ สาขาเกือบทั้งหมดไดรับการจัดทําสัญญาเชาดําเนินงานระยะสั้น 1
– 3 ป (ยกเวนสาขามาบุญครอง 1 ซึ่งเปนสิทธิการเชาระยะยาว) ดังนั้น หากเจาของพื้นที่ทําการยกเลิกสัญญาเชา อาจสงผลใหบริษัทไม
สามารถจัดจําหนายสินคาได และอาจกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ เจาของพื้นที่ซึ่งบริษัทเชาดําเนินงาน สวนใหญจะเปนหางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ เชน เทสโกโลตัส
บิ๊กซี เซ็นทรัลพลาซา เดอะมอลล โรบินสัน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดอยูในกลุมลูกคารายสําคัญ (Key account) ของเจาของพื้นที่ดังกลาว ที่
ผานมาเจาของพื้นที่ไดทําการตอสัญญาเชาอยางตอเนื่องในกรณีที่บริษัทรองขอ รวมถึงนําเสนอพื้นที่แหงใหมกอนลูกคารายยอย เพื่อให
บริษัทเชาเปดสาขากอนที่หางสรรพสินคาและซุปเปอรมารเก็ตซึ่งเปนเจาของพื้นที่มีการเปดสาขาใหม จึงทําใหบริษัทเชื่อมั่นวาผลกระทบ
จากความเสี่ยงนี้อยูในระดับต่ํา
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1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงระบบคอมพิวเตอรในการประกอบธุรกิจ
บริษัทอาศัยระบบคอมพิวเตอรในการบริหารจัดการการขายหนารานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และ บิวตี้ คอทเทจ ทุกสาขา และมี
การเชื่อมตอเขากับระบบการจัดการคลังสินคาของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บฐานขอมูลสินคาคงเหลือ ขอมูลลูกคา และอื่นๆ ซึ่งหาก
ระบบคอมพิวเตอรดังกลาวเกิดการขัดของ อาจมีผลกระทบตอธุรกิจได
ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการการขายหนารานหรือ Point of Sales (POS) ของแตละราน มีการประมวลผลเปนเอกเทศซึ่งกัน
และกัน โดยจะเชื่อมตอกับฐานขอมูลคลังสินคาของบริษัททุกสิ้นวัน หากมีการขัดของที่รานใดรานหนึ่ง รานอื่นๆจะไมไดรับผลกระทบใด
นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการรองรับในกรณีที่เกิดการขัดของโดยมีการฝกอบรมใหพนักงานสามารถขายสินคาและออกบิลไดโดยไมตอง
ผานระบบคอมพิวเตอร ที่ผานมามีกรณีที่ระบบ POS หนารานเกิดการขัดของบางแตบริษัทสามารถแกไขไดภายในเวลาไมนานและไมทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการขายแตอยางใด สําหรับระบบการบริษัทจัดการคลังสินคาผานโปรแกรม C-Smile นั้น บริษัทไดจัดใหมีการสํารอง
(back up) ขอมูลอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งมี server สํารอง เพื่อใหสามารถกูคืนขอมูลไดในกรณีที่ระบบหลักเกิดการขัดของ
1.8 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีการสั่งผลิตสินคาจากผูผลิตบางสวนในตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลี จีน ไตหวัน อินโดนีเซีย และออสเตรีย เปนตน
และชําระคาสินคาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ในขณะที่บริษัทจําหนายสินคาเปนเงินบาททั้งหมด ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เงินบาทออนคาลง อยางไรก็ตามมูลคาการสั่งซื้อเปนเงินตราตางประเทศทั้งหมดในป 2553 และป 2554
ที่ผานมามีจํานวนไมเกิน 4 ลานบาทตอป คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 3 เมื่อเทียบกับตนทุนโดยรวม รวมทั้งมิไดมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ถือวาบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับที่ต่ํา จึงทําใหบริษัทยังไมจําเปนตองกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน อยางไรก็ตาม หากมูลคาการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทจะพิจารณาจัดทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward contract) ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมเปนรายกรณี
2. ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญของบริษัทถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 กลุมนายสุวิน ไกรภูเบศ ถือหุนในบริษัทเปนจํานวน 212,499,800 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ
97.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทในปจจุบัน ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชน สัดสวนของกลุมนาย
สุวิน ไกรภูเบศ จะลดลงเหลือรอย 70.83 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท สงผลใหกลุมนายสุวิน ไกรภูเบศเปนผูถือหุน
ใหญซึ่งสามารถควบคุมมติสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนได เวนแตเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับมติไมต่ํา
กวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางสวนหรือทั้งหมด เปนตน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่น
จึงอาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญนําเสนอได
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว จึงไดจัดใหมีคณะกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกซึ่งไดแกกรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งทํา
หนาที่ประธานกรรมการ รวมทั้งเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 8 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
ชัดเจน และหากบริษัทมีความจําเปนในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออก
เสียงในการพิจารณารายการดังกลาว
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3. ความเสี่ยงในการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) จากการที่บริษัทออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบคุ คลในวงจํากัด
(Private Placement)
กอนการเสนอใหหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ไดอนุมัติใหมีการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 162.50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 54.17 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด คือ นายสุวิน ไกรภูเบศ และ นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ในราคาหุนละ 1.00 บาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อหุนสามัญของบริษัทเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากราคาหุนที่ลดลง (Price
Dilution) จากการที่บุคคลในวงจํากัดดังกลาวนําหุนออกจําหนายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 และที่มีการแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหผูถือหุนเดิมของบริษัท ถือหุนรวมกันรอยละ 55 ของทุนชําระ
แลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป หามนําหุนจํานวนดังกลาวออกจําหนายเปนระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถือหุนดังกลาวไดรับการผอนผันใหทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่ง
หามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย และเมื่อครบกําหนด 1 ป สามารถขายสวนที่
เหลือไดทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดใหมีขอตกลงกับบุคคลในวงจํากัดที่ไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว วาจะตองสงมอบใบหุนใหแก
บริษัทเพื่อรวบรวมนําฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยสมัครใจ ตามระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาการหามขายหุนของผูถือหุนเดิม
4. ความเสี่ยงเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และบริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวา
บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผู
ถือหุนรายยอยจํานวนไมต่ํากวา 1,000 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดแหง
ประเทศไทย ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับผลตอบแทน
จากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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