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3. ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควร
พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญต่างๆ ดังจะ
กล่าวต่อไปนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าใน
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่ส่ง ผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3.1.

ความเสี่ยงด้านการดาเนินธุรกิจ

3.1.1. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่
วัตถุดิบหลักในการผลิตและจาหน่ายสาหร่ายแปรรูป คือ สาหร่าย ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อสาหร่ายดังกล่าวจากต่างประเทศ
เป็นหลัก อันประกอบไปด้วย ประเทศเกาหลี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสาหร่ายชั้นนาของ
โลก โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สั่งซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายในประเทศเกาหลีคิดเป็นสัดส่วนรวมอยู่ที่
ประมาณมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่ายทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสัดส่วนการสั่งซื้อสาหร่าย
จากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายพบว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดการสั่งซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายราย
ใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.19 ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่ายรวมทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจผลิตสาหร่ายแปรรูปของบริษัท
ฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสาหร่ายไม่
สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี การกระจายการสั่งซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสาหร่าย
แต่ ละราย เพื่ อลดความเสี่ย งที่ อาจเกิด ขึ้น จากการพึ่ง พิง ผู้ ผลิ ตและจัด จาหน่ ายวัต ถุดิ บ นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ยัง ได้ รัก ษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและจัดจาหน่ายในตลาดรายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยการนัดพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล และไปเยี่ยมเยียนผู้ผลิตและจัดจาหน่ายดังกล่าวอยู่เป็ นระยะ ซึ่งหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ประสบ
ปัญหาจากคู่ค้าหลัก บริษัทฯ ก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจัดจาหน่ายรายอื่นเข้ามาทดแทนได้โดยง่าย ดังนั้ น
มาตรการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่
ลงได้
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3.1.2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
ต้นทุนในการผลิตและจาหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลัก โดยในปี 2555 ปี 2556
และปี 2557 ต้นทุนค่าสาหร่ายมีสัดส่วนอยูท่ ี่ร้อยละ 36.66 ร้อยละ 37.95 และร้อยละ 37.30 ของต้นทุนการผลิตรวมในแต่ละปี
ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนสาหร่ายคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากราคาของสาหร่ายที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการดาเนินงานของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสาหร่าย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเข้าทาสัญญาซื้อวัตถุดิบกับ
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ
และคุณภาพของสาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ หากราคาสาหร่ายในตลาด
สูงกว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ก็จะได้เปรียบจากการเข้าทาสัญญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับที่ต่ากว่าคู่แข่งราย
อื่นที่สั่งซื้อสาหร่ายในราคาตลาด ณ เวลาดังกล่าว ในทางกลับกัน หากราคาสาหร่ายในตลาดต่ากว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบปรับราคาในสัญญาลงได้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่
ที่มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจานวนมาก จึงมีอานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง อีกทั้ง ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายล้วน
ทาธุรกิจกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน จึงทาให้บริษัทฯ สามารถขอเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็นได้โดยไม่ยากนัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดกับผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอยู่เป็น
ประจา ทาให้บริษัทฯ สามารถประเมินสถานการณ์และกาหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสม ซึ่ง
วิธีการต่างๆ เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้
3.1.3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยู่หลายราย เนื่องจากธุรกิจ
สาหร่ายแปรรูปใช้เงินลงทุนเริ่มแรกไม่มากนัก และสามารถดาเนินงานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ทาให้ผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้โดยง่าย ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจัดจาหน่ายที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์
ผ่านทางร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นคู่แข่งทางตรงกับบริษัทฯ และผู้ผลิตและจาหน่ายที่ไม่ได้มีตราสินค้า
เป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทั้ง ลักษณะของผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปร
รูปที่อยู่ในระดับเดียวกันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
สาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้นมาได้จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ทาให้
ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจาตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น
ลาดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ซึ่ งท้ายที่สุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของ
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ผู้บริโภคแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดงบประมาณในการทาการตลาดแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ , วิทยุ, และนิตยสาร การเข้าไปร่วมเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศ การจัดตั้งร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค
เพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคสามารถร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกับทางบริษัทฯ ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทฯ รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ ทาให้ความ
เสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.1.4. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสัย
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่
สงบทางการเมือง, อุบัติเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
ดาเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการผลิตทั้งกระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชี
วอนามัยในบริเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management
Representative : QMR) เพื่อทาหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้คาแนะนาและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคุณภาพ และ
ควบคุ มระบบคุ ณ ภาพให้ มี ประสิ ท ธิผล รวมทั้ ง จั ด ให้ มีก ารตรวจสอบอาคารโรงงานเป็ น ประจ าทุ กปี รวมถึ ง การท า Big
Cleaning เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว อาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ใน
การรั บประกัน ภั ย ให้ แ ก่ อ งค์ ก รธุร กิ จ ต่ า งๆ ทั้ง นี้ ป ระเภทของการประกั น ภั ยหลั ก ที่ บริ ษั ท ฯ จั ด ทาไว้ ป ระกอบไปด้ วย การ
ประกั น ภั ย ความเสี่ ย งภั ย ทรั พ ย์ สิน แบบพิ เ ศษ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ อาประกั น ภั ย
เนื่องมาจาก การปล้นทรัพย์ ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมา
จากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการประกันภัยคุ้มครองความรับผิดในการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จึงทาให้ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
หยุดชะงักเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยของบริษัทฯ ลดลงได้
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ความเสี่ยงด้านการผลิต

3.2.1. ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จาเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอด การย่าง การอบ
และการบรรจุ ล้วนต้องอาศัยแรงงานในการดาเนินการทั้งสิ้น ดังนั้น จานวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุน
ค่าแรงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มถี ิ่น
ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทาให้แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งได้โดยง่าย
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ฝึกหัดวิธีการทางานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลน
แรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทาให้บริษัทฯ ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและฝึกอบรมทักษะใหม่ อีก
ทั้ง ภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่าอยู่เป็นระยะ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ค่าแรงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวัน เนื่องจากแรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการ
หมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบและบริหารงานด้าน
บุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง
เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ในระดับที่แข่งขัน
ได้ มีการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และสามารถรักษา
แรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยังมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรในการบรรจุ ,
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด, หรือการปรับสภาพแวดล้อมในการทางานในสายการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาในข้างต้น จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางด้านแรงงานได้ในระดับหนึ่ง
3.2.2. ความเสี่ยงจากการเสือ่ มสภาพของสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่งสินค้าคง
คลังเหล่านี้จาเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และนาไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร มิฉะนั้นสินค้าคง
คลังดังกล่าวอาจเสื่อมสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกิ ดรายได้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าสาเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได้จัดจาหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุของสินค้าจากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทอื่น โดยเฉลี่ยอายุของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 - 2 ปี นับจากวันที่ผลิต หากบริษัทฯ ไม่สามารถจาหน่ายหรือจัดส่ง
สินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระที่จะต้องนาสินค้าดังกล่าวไปทาลาย
ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สาหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ สั่งซื้ อจากผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายที่มีสัญญาการซื้อขายระหว่างกัน โดยสาหร่ายเหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ ไม่
สามารถนาสาหร่ายดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่ายเหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้น จาเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้
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ในที่ที่มีความชื้นหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความเสียหายและไม่สามารถนาไปใช้งานได้
ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นระบบและรัดกุม เพื่อป้องกันและลดความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสาเร็จรูปและวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ จะมีการประเมิน
ความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต เพื่อให้สามารถกาหนดช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม
และนาไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัตถุดิบคงเหลือสาหรับกระบวนการผลิตมากเกินความจาเป็น
รวมทั้ง ช่วยให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าสาเร็จรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และระบายสินค้าออกไปได้ อย่าง
ทันท่วงที สาหรับภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้น บริษัทฯ กาหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก เพื่อไม่ให้อุณหภูมิในคลังสินค้าสูงจนเกินไป และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานนั้นย่อมที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของ
สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้
3.2.3. ความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพในการผลิต
กระบวนการผลิต เป็น ขั้นตอนที่ มีความสาคัญ อย่า งยิ่ง ต่อการประสบความสาเร็ จทางธุร กิจของบริษัท ฯ ในการ
ดาเนินการผลิตของบริษัทฯ นั้น จาเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด การย่าง การโรยผงปรุง
รส การทาซอส และการบรรจุ ซึ่งการใช้แรงงานคนในการผลิตนั้นมีโอกาสที่จะเกิดของเสียได้ง่ายขึ้นอยู่กับความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นาเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ประกอบในขั้นตอนของการลาเลียงและบรรจุภัณฑ์
ซึ่งต้องได้รับการควบคุมดูแลจากพนักงานผู้มีความรู้ความชานาญในการใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรดัง กล่าว ทั้งนี้หากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งไม่
สามารถรับผิดชอบงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้
ดังนั้น บริษัทฯ จึงจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดของเสียขึ้นในสายการผลิต และมีการกาหนดค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงานเป็นรายบุคคล เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโ ลยี
เครื่องจักรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพเพียง
พอที่จะผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพปริมาณที่ต้องการ นอกจากนี้ การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มคี วามรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามา
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการในการซ่อมบารุงรักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึง ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์
การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีการบารุงรักษาตามตารางบารุงรักษาเป็นประจา เพื่อให้
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มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติการในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลิตจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การวัด
ประสิ ท ธิ ภาพของโรงงาน ซึ่ ง การด าเนิ น ตามวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะช่ ว ยควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า
3.3.

ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและจาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากต่างประเทศและสัญญาส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จะกาหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2555
ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนการซื้อสาหร่ายต่างประเทศซึ่งใช้เงินตราต่างประเทศในการซื้ออยู่ที่ร้อยละ 18.88
ร้อยละ 22.20 และร้อยละ 22.39 ของยอดขายรวมตามลาดับ ในขณะที่ยอดขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 36.66 ร้อยละ 37.95 และร้อยละ 37.30 ของยอดขายรวมตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการกาหนดราคา
ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เกือบทั้งหมดเช่นเดียวกันกับราคาสั่งซื้อวัตถุดิบ ดังนั้น ในกรณี
ที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีจานวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่า
สาหร่ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ก็จะลดลงไปด้วย และในทางกลับกัน กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทาให้รายได้
จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่ายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ประเภท
สาหร่าย และราคาจาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาอัตราส่วนกาไรขั้นต้นจากการดาเนินธุรกิจให้มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
ป้อ งกั น ความเสี่ ย งดัง กล่ า วร่ วมด้ ว ย เพื่อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ย น โดยได้ เ ข้ า ท าสัญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า กับสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วย
ลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง และส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
3.3.2. ความเสี่ยงจากการชาระคืนเงินกู้ยืม
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และจากการออกตั๋วแลกเงิน เพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวมทั้งสิ้น 332.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 290.16 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่ง
ปี 8.72 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตั๋วแลกเงินอีก 49.56 ล้านบาท ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวทา
ให้บริษัทฯ จาเป็นที่จะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะสามารถชาระคืนเงินต้นได้ ตรงตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
และตั๋วแลกเงิน เพื่อไม่ให้การชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินแต่ละรายได้กาหนดให้บริษัทฯ ต้อง
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดดังกล่าวได้ จะมีผลให้
เจ้าหนี้เงินกู้ สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข กาหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิ่มเติม หรืออาจดาเนินการยึด
หลักประกันของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดดังกล่าวมาโดยตลอด และมีนโยบายในการบริหารกระแส
เงินสดที่รัดกุม เพื่อรักษาความสามารถในการชาระหนี้ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการชาระคืน
หนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกบั สถาบันการเงินต่างๆ และนักลงทุนที่เข้าลงทุนในตั๋วแลก
เงินของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทฯ ดาเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะทาให้ความ
เสี่ยงจากการชาระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต่า
3.4.

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.4.1. ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มพีระเดชาพันธ์ถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 255,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้วจะทาให้ หุ้น
จานวน 255,000,000 หุ้น ของกลุ่มพีระเดชาพันธ์ที่ถืออยู่ในบริษัทฯ จะคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะทาให้ กลุ่มพีระเดชาพันธ์สามารถควบคุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่อง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุน้ รายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวมจานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยปัจจุบัน
ทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอยทาหน้าที่ เข้าตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการ
ถ่วงดุลอานาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
3.5.

ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการยืน่ คาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน
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2558 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้ว
เห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นสามัญของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ใน
ตลาดรอง และความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นสามัญตามราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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