บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัทนักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้นปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทเห็นวาเปนปจจัย
ความเสี่ยงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบันอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรูและประสบการณเฉพาะดาน
ธุรกิจการใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด เปนธุรกิจที่กระบวนการดําเนินงานมีการพึ่ง พิ ง
ความสามารถและความชํานาญของบุคลากรเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักร ซึ่งมีสวนสําคัญใน
การนําเสนองานใหตรงกับความตองการของลูกคา และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียบุคลากร
โดยเฉพาะผู บ ริ หารหลัก ในสว นงานดั งกล า ว อาจส ง ผลต อ ความสามารถในการหารายได ข องบริ ษัท ในอนาคตได หากไม
สามารถสรรหาบุคลากรมาทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น
อยางไรก็ตาม ผูบริหารหลักในสวนงานดังกลาว ถือเปนหนึ่งในผูกอตั้ง และเปนผูถือหุนของบริษัทในปจจุบัน ทําให
ความเสี่ยงดังกลาวมี ไมสูง มากนัก นอกจากนั้น ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทนั้น ผูบ ริหารหลักในแต ละสายงาน
สามารถปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งบริษัทยัง มีพนักงานในสวนงานดังกลาวประมาณ 40 ทาน จึงเชื่อวา
หากสูญเสียผูบริหารหลักในหนวยงานดังกลาว บริษัทจะไดรับผลกระทบไมมากนัก นอกจากนั้น เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับต่ํ าที่สุด บริษั ทจึงมี การจู งใจให บุคคลเหลา นั้นทํา งานอยูกับบริ ษัทในระยะยาวโดยจัด ใหพนัก งานไดรับสวัสดิก ารและ
คาแรงในระดับที่ เหมาะสม จัดใหมีโบนัสสํา หรับ พนักงานที่มี ผลงานที่มีคุ ณภาพและเสร็จ ทันตามกํา หนดเวลา จัด หลั กสูต ร
อบรมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และยังเปดโอกาสใหพนักงานมีสิทธิในการเปนผูถือหุนของ
บริษัท สําหรับเรื่องผลกระทบในดานกําลังการผลิตนั้น ทางบริษัทไดมีวางแผนการรับงานไวลวงหนาเพื่อใหสามารถใชกําลังการ
ผลิตที่มีอยูใหไดเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด พรอมทั้งมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมอยูเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากดานรายไดที่แสดงในงบการเงินและสภาพคลองของบริษัท
รายไดหลักของบริษัทมาจากการใหบริการออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด ซึ่งแมวาในการบันทึกบัญชี
บริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนความสําเร็จของงาน อยางไรก็ตามในแงของกระแสเงินสด จะเปนการรับตามเงื่อนไขทางการคา
กับคูสัญญาแตละราย ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาวนั้น อาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงและผลกระทบเกิดขึ้นไดใน 2
ลักษณะ กลาวคือ
1. มีการรับรู รายไดและบันทึกตน ทุนแสดงในงบการเงินแลว แตไม สามารถสงมอบเครื่องจัก รได ทําใหตองมีการ
ปรับปรุงรายไดที่เกิดขึ้นในอดีต
2. สภาพคลองเงินสดในการดําเนินงานของบริษัท อาจไมเพียงพอกรณีที่บริษัทรับงานขนาดใหญ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากขอมูลในอดีต พบวาบริษัทสามารถสงมอบเครื่องจักรที่ตรงตามความตองการของลูกคา ใหแก
ลูกคาไดตามกําหนดเวลา โดยในการประกอบธุรกิจนั้น ลูกคาจะตองทําการอนุมัติแบบของเครื่องจักรกอนการผลิตเครื่องจักร
ทําใหโอกาสที่เครื่องจักรที่บริษัทผลิตแลวไมสอดคลองกับความตองการของลูกคามีในระดับต่ํา โดยในระยะเวลา 10 ปที่ผาน
มา มี เ พีย งครั้ งเดี ยวที่ ลูก ค ามี ขอ จํ ากั ด ที่ไ มสามารถรั บ เครื่อ งจัก รได อย างไรก็ ต าม ลู ก คา ไดทํ าการจ า ยชํ า ระคา เครื่ อ งจั ก ร
ดังกลาว ดังนั้นจึงถือไดวาความเสี่ยงที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นมีอยูในระดับต่ํา
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สําหรับผลกระทบดานสภาพคลองเงินสดนั้น อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่บริษัทมีการรับงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ
โดยเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งหมด 90 ลานบาท สําหรับรองรับ
คําสั่งซื้อของลูกคา และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ จึงนาจะลดผลกระทบดังกลาวใหอยูในระดับต่ําที่สุด นอกจากนั้นในการ
พิจารณารับงานจากลูกคา ผูบริหารของบริษัทไดมีการพิจารณาถึงสภาพคลองและกระแสเงินสดรับของบริษัทประกอบดวย ทํา
ใหผลกระทบดังกลาวมีไมสูงมากนัก
1.3 ความเสี่ยงจากการทีร่ ูปแบบและประสิทธิภาพของสินคาไมไดเปนไปตามที่ลูกคาตองการ
ลูกคาของบริษัทซึ่งอยูในอุตสาหกรรมยานยนตลวนแลวแตมีความตองการใชเครื่องจักรที่มีรูปแบบที่ตรงกับลักษณะ
การใชงาน และมีความเที่ยงตรงสูงในการดําเนินธุรกิจ โดยการรับประกันสินคาเปนเงื่อนไขที่สําคัญอยางหนึ่งที่ลูกคาจะใชใน
การพิจารณาและตัดสินใจเลือกสั่งผลิตเครื่องจักร ดังนั้น หากสินคาของบริษัทไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใน
แงของรูปแบบและประสิ ทธิภาพได จะสงผลกระทบตอบริษัท ทั้งในดานคา ใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการซอมแซมและปรับปรุ ง
เครื่องจักรภายในระยะรับประกัน และผลกระทบในดานชื่อเสียงและความไววางใจจากลูกคา
ในปจจุบันทางบริษัทมีการรับประกันสินคาเปนระยะเวลา 1 ปหลังจากสงมอบ โดยในป 2552 – 2554 และในงวด 6
เดือน ของป 2555 บริษัทมียอดคาใชจายในการใหบริการหลังการขายจากการรับประกันทั้งสิ้นรอยละ 0.00 รอยละ 4.39 รอย
ละ 2.48 และรอยละ 2.68 ของรายไดจ ากการขายรวม ตามลํ าดับ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทไดมีก ารใหความสําคัญในการ
รับทราบความตองการที่แทจริงของลูกคากอนทําการออกแบบ และจะมีการสงงานใหลูกคาตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง
ในขั้นตอนหลักๆ เชน เมื่อทําการออกแบบเสร็จสิ้น กอนสั่งซื้ อชิ้นงานที่มีมูลคาสูง และเมื่อการประกอบและทดสอบเสร็จสิ้ น
ตลอดจนการมุงเนนในเรื่องรูปแบบและประสิทธิภาพของสินคามาโดยตลอด ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงในดานนี้ลงได
ในระดับหนึ่ง
ในป 2555 บริษัทไดเริ่มกําหนดนโยบายบัญชีใหม โดยตั้งบัญชีประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน ในอัตรา
รอยละ 3 ของมูลคางานที่สงมอบแกลูกคาในแตละไตรมาส รายการบัญชีดังกลาวรวมอยูในรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งการ
ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีใหมนี้ จะชวยลดผลกระทบจากคาใชจายในการใหบริการหลังการขายจากการรับประกันที่อาจเกิดขึ้น
ได
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
รายไดหลักของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก โดยผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและผูประกอบยานยนตจะสั่ง
ผลิตเครื่องจักรจากทางบริษัทเมื่อมี การออกยานยนตโ มเดลใหม มีการเพิ่มกําลังการผลิต หรือการทําไมเนอรเชนจยานยนต
โมเดลเดิม ดังนั้น ทางบริษัทจะไดรับผลกระทบตอความสามารถในการหารายได หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1) อุตสาหกรรมยานยนตเกิดการชะลอตัว
2) ความถี่ในการออกยานยนตโมเดลใหม หรือการทําไมเนอรเชนจยานยนตโมเดลเดิมมีนอยลง
จากการที่ในปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของบริษัทผูผลิตยานยนตมากกวา 20 รายและมี
จํานวนบริษัทที่ ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา 700 ราย อุตสาหกรรมยานยนตจึง เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่
สามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และยังสงเสริมใหเกิดการจางงานที่มากขึ้น ทําใหภาครัฐมีการสนับสนุนใหเกิดการ
ขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมยานยนต ในประเทศไทยเสมอมา เห็ นได จ ากการที่ ภ าครั ฐ พยายามส ง เสริ ม ใหป ระเทศไทยเป น
ศูนยกลางการผลิตรถยนตในเอเชีย “Detroit of Asia” มีการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตมาโดยตลอด ดังนั้ น
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยนาจะมีแนวโนมทีจ่ ะขยายตัวอยางตอเนื่อง
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นอกจากนั้น การที่ในปจจุบันธุรกิจการจําหนายยานยนตนั้นมีการแขงขันที่รุนแรง ทําใหผูผลิตและจําหนายยานยนต
พยายามที่จะเพิ่มความถี่ในการผลักดันยานยนตโมเดลใหม หรือทําไมเนอรเชนจยานยนตเดิมเขาสูตลาดมากขึ้น ประกอบกับ
การที่บริษัทมีการเฝาติดตามสภาวะอุตสาหกรรมยานยนตและธุรกิจการจําหนายยานยนตอยูเสมอ จึงสามารถลดผลกระทบ
จากความเสี่ยงในดานนี้ลงได
อย า งไรก็ ตาม ผูบ ริ หารของบริ ษัท ตระหนั กถึ ง ความเสี่ ย งจากการพึ่ งพิ ง อุ ตสาหกรรมยานยนต ใ นป จ จุบั น โดยได
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องจักรของบริษัท เพื่อขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในอนาคต เพื่อใหความเสี่ยงดังกลาวลดลง
1.5 ความเสี่ยงจากการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป 2558 (AEC 2015)
การกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในป 2558 (AEC 2015) ถึงแมจะทําใหผูประกอบการ
ในประเทศไทย ไมวาจะเปนผูประกอบยานยนต ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หรือแมกระทั่งผูออกแบบและผลิตเครื่องจักร รวมทั้ง
ทางบริษัทเอง มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศนอกเขตอาเซียนมากขึ้น แตก็อาจทําใหผูประกอบการดังกลาวที่ตั้งอยูใน
ประเทศไทยนั้นอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาไดเชนกัน ในกรณีดังตอไปนี้
1) ผูประกอบยานยนต หรือผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่เปนหรือที่คาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทอาจทําการยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีตนทุนวัตถุดิบ หรือตนทุนคาแรงที่ถูกกวา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอยอด
คําสั่งซื้อเครื่องจักรจากทางบริษัท
2) ผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เปนผูประกอบการตางชาติ ที่มีความพรอมทั้งในเรื่องของเงินทุนและเทคโนโลยี
ในการผลิต เขามาแขงขันกับทางบริษัท อาจทําใหสภาวะการแขงขันในตลาดจะรุนแรงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบ
กับรายไดของบริษัท
จากการที่ปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตที่สําคัญของบริษัทผูผลิตยานยนตมากกวา 20 ราย มีจํานวน
บริษัทที่ผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับที่ 1 มากกวา 700 ราย และมีจํานวนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับ 2 และลําดับรองลงมาถึง
1,700 ราย ซึ่งมีการลงทุนใหมอยางมากในชวงปที่ผานมาเพื่อขยายกําลังการผลิตและรองรับโครงการอีโคคาร ทําใหโอกาสที่
จะผู ประกอบยานยนตจะยายฐานการผลิ ตไปยังประเทศอื่นในประชาคมอาเซียนนั้นมี ไม มากนัก เนื่อ งจากผู ผลิต ยานยนต
จะตองใชชิ้นสวนจากผูผลิตชิ้นสวนยานยนตลําดับตางๆ ในประเทศนั้นในการประกอบยานยนต
ในสวนของการเขามาของผูออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่เปนผูประกอบการตางชาตินั้น การที่บริษัทมีความสัมพันธ
อันดีกับลูกคาแตละรายมาโดยตลอด และยังรักษาความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนในเรื่องรูปแบบและประสิทธิภาพของ
เครื่ อ งจั ก ร การส ง มอบที่ ทั น ตามกํ า หนดเวลา และการบริ ก ารหลั ง การขายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนมี ค วามได เ ปรี ย บ
ผูประกอบการตางชาติในเรื่องของความยืดหยุนในการเจราจาตอรองกับลูกคาในประเทศ จึงสามารถลดความเสี่ยงจากการเขา
มาของผูประกอบการตางชาติลงไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น ทางบริษัทไดมีการวางแผนระยะกลางในการขยายตลาดเขาสูกลุมลูกคาในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนในประเทศเวียดนาม หรือประเทศอินโดนีเซีย และมีการปรับกลยุทธขององคกรเพื่อรองรับกับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้นอยูเสมอ จึงสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในดานนี้ลงได
1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักเพียงกลุมเดียว
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์และผูจัดการทั่วไปอีก 5 ทานเปนกลุมผูบริหารหลักที่มีความสําคัญของบริษัทเนื่องจากเปน
กลุ มผู กอ ตั้ งบริษั ท โดยมีป ระสบการณ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ในอุ ตสาหกรรมยานยนต ม ากกว า 10 ป และยั ง มี
ความสั มพั นธ ทางธุ รกิ จที่ ดีกั บลู กค าและผูป ระกอบการรายอื่ นๆ มาโดยตลอด ปจ จุบั นกลุม ผูบ ริห ารดัง กล าวเป นผู ที่มี สว น
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สําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานหลักของบริษัท ดังนั้น หากบริษัทเกิดการสูญเสียกลุมผูบริหารหลักไปไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม อาจทําใหบริษัทประสบปญหาในการบริหารจัดการซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
อยา งไรก็ต าม กลุ มผูบ ริหารดั งกล าว เป นกลุ มผู ถือหุ นรายใหญข องบริษั ทซึ่ งจะมีสัด สว นการถื อหุน รอยละ 56.41
ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจอยางเพียงพอที่จะทําใหกลุมผูบริหารหลักจะชวย
ใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหความเสี่ยงที่กลุมผูบริหารหลักจะลาออกจากการบริหารงาน
ของบริษัทมีนอย นอกจากนั้นกลุมผูบริหารดังกลาวยังไดพยายามที่จะสรางทีมงานบริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อจะ
ไดสามารถบริหารจัดการบริษัทไดอยางยั่งยืนตอไป
1.7 ความเสี่ยงจากการมีทําเลที่ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุทกภัย
สํานักงานและโรงงานของบริษัทตั้งอยูที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากมหาอุทก
ภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 ถึงแมวาสํานักงานและโรงงานของบริษัทไมไดถูกน้ําทวมแตพื้นที่โดยรอบโรงงานถูกน้ําทวม
ทั้งหมดทํา ใหการคมนาคมถูกตั ดขาด ทางบริษั ทจึง ตองไปตั้ง สํานัก งานและโรงงานชั่ว คราวที่แหลมฉบังซึ่ง ทําใหขาดความ
คลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
หากทางรัฐบาลไมไดมีมาตรการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพียงพอก็มีแนวโนมที่จะเกิดอุทกภัยขึ้น
อีกในอนาคตได อย างไรก็ตาม ทางบริษัทไดมีการวางแผนเพื่อเตรียมการรองรับสถานการณน้ําทวม โดยบริษัทมีระบบการ
จัดเก็บขอมูลในการออกแบบและผลิตของบริษัทเปนระบบ Paperless ซึ่งมีการจัดเก็บฐานขอมูลสวนใหญในอินเตอรเน็ต ทํา
ใหบริษัทยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดในสถานการณน้ําทวมในขณะนั้นๆ โดยที่บริษัทสามารถเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานที่จะเชาใช
ชั่วคราวทีใ่ ดก็ไดระหวางประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งสามารถลดผลกระทบของการเกิดอุทกภัยไดในระดับหนึ่ง
1.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการผลิ ต เครื่ อ งจั ก รบางประเภทนั้น ทางบริ ษั ท ต อ งสั่ ง ซื้ อ ชิ้ น ส ว นจากต า งประเทศซึ่ ง การจ า ยชํ า ระเงิ น ให แ ก ผู
จํ า หน า ยจะเป น ไปตามสกุ ล เงิ น ของประเทศนั้ น ๆ โดยบริ ษั ท มี ก ารจ า ยชํ า ระเป น เงิ น เยนญี่ ปุ น (JPY) และเงิ น เหรี ย ญ
สหรั ฐอเมริ กา (USD) ซึ่ งในป 2554 บริ ษัท มีมูลคา การจัด ซื้อชิ้ นส วนจากตางประเทศเทากั บ 20.54 ลา นบาท หรื อคิด เป น
สัดสวนรอยละ 15.35 ของมูลคาการจัดซื้อรวม ในทางกลับกันทางบริษัทมีการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ คือ ประเทศ
อินเดียและเวีย ดนาม โดยรับ ชํา ระค าสิ นคา เป นเงิ นเหรีย ญสหรัฐ อเมริก า (USD) โดยในป 2554 บริษัท มีมู ลคา การสง ออก
เครื่อ งจัก รเท ากับ 26.84 ลานบาท หรือ คิดเปนสั ดสว นรอ ยละ 12.70 ของยอดขายรวม ดัง นั้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันที่บริษัทตกลงทําสัญญาซื้อขายและวันที่ทําการจายชําระเงินจริงจะสงผลใหบริษัท
ไดรับผลกระทบในการดานตนทุนการจัดซื้อและรายไดจากการจําหนาย
ป 2552 – 2554 และงวด 6 เดือนของป 2555 บริษัทมีผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 0.001 ลาน
บาท (0.49) ลานบาท (0.31) ลานบาท และ 1.11 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีลูกหนี้การคาที่
เปนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจํานวน 258,139 USD และมีเจาหนี้การคาที่เปนเงินเยนจํานวน 3.92 ลานเยน ที่ไมไดทําสัญญา
ซื้อขายเงิ นตราตา งประเทศลวงหนา (Forward contract) ซึ่ง ทางบริษัท เชื่อ วาความผันผวนของอัต ราดอกเบี้ยในตลาดใน
อนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการ อย างไรก็ตาม บริษัทได
ปอ งกั น ความเสี่ ยงโดยการซื้อ สั ญญาซื้อ ขายเงิ น ตราตา งประเทศล ว งหน าในการนํา เข า และสง ออกสิ นค าบางส ว น เพื่อ ให
สามารถลดความเสี่ยงดังกลาวลงระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ในสวนของการสั่งซื้อสินคาโดยการจายชําระเปนเงินตราตางประเทศ
ซึ่งในอดีตมีการจายชําระใหแกคูคารายหนึ่งเปนเงินเยน ปจจุบันบริษัทดังกลาวมีการตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศไทย ทําให
การซื้อสินคาจากคูคารายดังกลาวมีการจายชําระเปนเงินบาท ซึ่งสงผลใหความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวลดลง
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1.9 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองในการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท
เนื่องจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนสามัญกอนที่จะไดรับทราบ
ผลการพิ จารณาของตลาดหลักทรัพ ยเอ็ ม เอ ไอในการอนุมัติ ใหนํ าหุ นสามัญเขา จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย เ อ็ม เอ ไอ
ดั ง นั้ น ผู ลงทุ น จึ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ สภาพคล อ งในการซื้ อ ขายหุ น สามั ญของบริ ษั ท ในตลาดรองและอาจไม ไ ด รั บ
ผลตอบแทนจากการขายหุน ไดตามที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได
ทั้งนีบ้ ริษัทไดยื่นขอใหรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแลวเมื่อวันที่
6 กัน ยายน 2555 โดยบริ ษัท ฟนเน็ กซ แอดไวซอรี่ จํา กัด ในฐานะที่ป รึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติข องบริ ษัทใน
เบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
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