
 

 

ปัจจัยความเสียง 
การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทีออกและเสนอขายในครังนีมีความเสียง ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมูลทงัหมดทีปรากฏในเอกสารฉบบันีอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิงปัจจยัความเสียงทีมีนัยสําคญัต่างๆ ดงัจะกล่าวต่อไปนี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความเสียงอืนๆ ทีบริษัทฯ พิจารณาแล้วอาจเห็นว่าในปัจจุบันไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเผชิญกับความเสียงอืนๆ ทีไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัความเสียงอนืนอกเหนือจากทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันีเพือประกอบการตดัสินใจ 

ความเสียงด้านการดาํเนินธ ุรก ิจ 
ความเสียงอ ันเนืองมาจากการพึงพงิผู้ผลิตและจัดจาํหน่ายวัตถุดบิรายใหญ่  
วัตถุดิบหลกัในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูป คือ สาหร่าย ซึงบริษัทฯ สงัซือสาหร่ายดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นหลกั อนัประกอบไปด้วย ประเทศเกาหลี เป็นส่วนใหญ่ ซึงประเทศเกาหลีเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสาหร่ายชนันําของโลก โดยในช่วง  ปีทีผ่านมา บริษัทฯ ได้สงัซือสาหร่ายจากผู้ผลิตและจดัจําหน่ายในประเทศเกาหลีคิดเป็นสดัส่วนรวมอยู่ทปีระมาณมากกว่าร้อยละ  ของมลูค่าการสงัซือสาหร่ายทงัหมดในแต่ละปี ทงันี หากพิจารณาถงึสดัส่วนการสงัซือสาหร่ายจากผู้ผลิตและจดัจําหน่ายวตัถุดิบแต่ละรายพบว่า ในปี  และงวด  เดือนแรกของปี  บริษัทฯ มียอดการสงัซือสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใหญ่ทีสุดคิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ .  ของมูลค่าการสงัซือสาหร่ายรวมทงัหมด ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจผลิตสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มีความเสียงอนัเนืองมาจากการพึงพิงผู้ผลิตและจดัจําหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ ซงึในกรณีทีผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสาหร่ายไม่สามารถจดัหาสาหร่ายให้แก่บริษทัฯ ตามปริมาณ ราคา และคุณภาพทีต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิตและจําหน่ายวตัถุดิบจากผู้ ทีมีประสบการณ์ยาวนาน มีชือเสียงเป็นทียอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินทีดี การกระจายการสงัซือสาหร่ายจากผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสาหร่ายแต่ละราย เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการพงึพิงผู้ผลิตและจดัจําหน่ายวตัถุดิบ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้รักษาความสัมพนัธ์อันดีกบัผู้ผลิตและจดัจําหน่ายในตลาดรายอืนๆ ทียงัไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษทัฯ มาโดยตลอด ด้วยการนดัพบปะพูดคุย แลกเปลียนข้อมูล และไปเยียมเยียนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ซึงหากเกิดกรณีทีบริษัทฯ ประสบปัญหาจากคู่ค้าหลัก บริษัทฯ ก็สามารถสงัซือวตัถุดิบจากผู้ผลิตและจดัจําหน่ายรายอืนเข้ามาทดแทนได้โดยง่าย ดังนนั มาตรการต่างๆ เหล่านีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความเสียงทีอาจเกดิจากการพงึพิงผู้ผลิตและจดัจําหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ลงได้ 
 
 



 

ความเสียงจากการพ ึงพงิลูกค้ารายใหญ่ 
ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ ขายสินค้าขนมขบเคียวต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้กบัร้านค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศรายหนึงเป็นจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้แก่คู่ค้ารายดงักล่าวเป็นจํานวน .  ล้านบาท และ .  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  และร้อยละ .  ของรายได้จากการขายในประเทศ ในปี  และงวด  เดือนแรกของปี  ตามลําดบั ดงันนัหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียคู่ค้ารายดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดี ทีผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทีดีกับคู่ค้ารายนีมาโดยตลอด โดยเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ตังแต่เริมดําเนินธุรกิจ อีกทงั บริษัทฯ ยังมีนโยบายทีจะลดระดบัการพงึพิงคู่ค้ารายดงักล่าว โดยกระจายการขายสินค้าไปยงัคู่ค้ากลุ่มอนืๆ มากขนึ 
ความเสียงจากการพ ึงพงิสินค้าทเีกียวเนืองจากสาหร่ายเป็นหลัก 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัเป็นผลิตภณัฑ์ทีเกียวเนืองจากสาหร่ายเป็นหลกั โดยรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทสาหร่ายของบริษัทฯ ในปี  ปี  ปี  และงวด  เดือนแรกของปี  มีจํานวน , .  ล้านบาท , .  ล้านบาท , .  ล้านบาท และ , .  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของรายได้จากการขาย ตามลําดบั ทําให้บริษัทฯ มีความเสียงหากกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ เปลียนรสนิยมการบริโภคหรือหมดความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึงอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้อย่างมีนยัสําคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือง โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาซึงช่วยในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ รวมถงึศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภค การสํารวจความชืนชอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมีแผนการขยายธุรกิจใหม่ภายใต้โมเดลธุรกิจ From Sea to Farm กล่าวคือการขยายสายการผลิตนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากสาหร่ายซงึเป็นวตัถุดิบทีมาจากทะเล ไปสู่ผลิตภณัฑ์ทีแปรรูปวตัถุดิบพืชผลทางการเกษตร ซงึทีผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ข้าวโพดอบกรอบ “เถ้าแก่ป๊อป” ผลิตภณัฑ์ข้าวโพดควัสด “ต๊อบคอร์น” เป็นต้น 
ความเสียงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าท ีดนิทีส ํานักงานนพวงศ์ 
เนืองจากสํานกังานนพวงศ์ซงึเป็นทีตงัของโรงงานของบริษัทฯ ตงัอยู่บนทีดินเช่าหลายแปลง หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญาเช่าทีดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทกุแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยดุชะงกั ซึงอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียรายได้และชือเสียง โดยปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสญัญาเช่าสําหรับทีดินส่วนใหญ่ทีเป็นทีดินผืนหลกัทีใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึงเป็นพืนทีตงัของอาคาร  อาคาร  และอาคาร  เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ให้เช่าได้ต่อสัญญาเช่าไปถึงปี  รวมถึงให้คํามันในการต่ออายุสญัญาอีกเป็นระยะเวลา  -  ปีนบัจากปี  สําหรับทีดินส่วนทีเหลือนนั มี  ผืนทีใช้ในการดําเนินธุรกิจ (พืนทีตงัของอาคาร ) ซึงยังเหลืออายุสัญญาเช่าประมาณ  ปี ส่วนผืนอืนๆ ทีเหลือจะใช้เป็นลานจอดรถและโรงอาหารของพนกังาน จึงยงัไม่มีความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะสนันี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสียงในการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวและอยู่ระหว่างการเจรจาทําสญัญาระยะยาวกบัผู้ให้เช่ารายทีเหลือ อีกทังบริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งทีสองขึนทีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ ซงึคาดว่าจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี  และสามารถขยายเพิมเติมเพือรองรับกําลงัการผลิตในอนาคตได้ ซงึหากมีความจําเป็นทีจะต้องย้ายโรงงานไปยงัโรงงานทีสวนอตุสาหกรรมโรจนะ บริษัทฯ สามารถทีจะย้ายเครืองจกัรจากโรงงานนพวงศ์ไปยงัโรงงานโรจนะ ซึงมีพนืทีเพียงพอทีจะรองรับส่วนการผลิตทีย้ายมาได้ โดยสามารถปรับพืนทีให้รองรับในส่วนนีได้โดยง่าย นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีทีดินทีลาดบวัหลวง ซงึหากมีความจําเป็นในการย้ายหรือขยายโรงงานเพิมเติม บริษัทฯ กส็ามารถพฒันาทีดินแปลงดงักล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้ ภายในระยะเวลาประมาณ  เดือน โดยผู้บริหารคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน  ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ เชือมันว่าสามารถลดความเสียงจากผลกระทบในการไม่สามารถต่อสญัญาเช่าดงักล่าวได้ และความเสียงดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากนกั 



 

ทงันี หากสินอายสุัญญาเช่าดงักล่าวแล้วกรรมสิทธิในอาคารและส่วนต่อเติมอาคารจะตกเป็นของผู้ ให้เชา่ โดย  บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารือถอนอาคาร 
ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิหลักทใีช้ในการผลติ 
ต้นทุนในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลกั โดยในปี  ปี  ปี  และงวด  เดือนแรกของปี  ต้นทุนค่าสาหร่ายมีสดัส่วนอยู่ทีร้อยละ .  ร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของต้นทุนการผลิตรวมในแต่ละปีตามลําดบั โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนสาหร่ายคิดเป็นสัดส่วนทีค่อนข้างสูง ซงึหากราคาของสาหร่ายทีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตเปลียนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และท้ายทีสุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ จึงมีความเสียงจากการปรับเพมิขึนของราคาสาหร่าย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการต่างๆ เพือลดความเสียงดงักล่าว โดยการเข้าทําสญัญาซือวตัถดุิบกบัผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสาหร่าย ซึงอายุสญัญาโดยทวัไปจะอยู่ทีประมาณ  ปี โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของสาหร่ายทีผู้ผลิตและจดัจําหน่ายต้องจดัส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายสุญัญา ทงันี หากราคาสาหร่ายในตลาดสูงกวา่ราคาทีระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ ก็จะได้เปรียบจากการเข้าทําสญัญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับทีตํากว่าคู่แข่งรายอืนทีสงัซือสาหร่ายในราคาตลาด ณ เวลาดงักล่าว นอกจากนี บริษัทฯ ได้มีการแลกเปลียนข้อมูลภาวะตลาดกบัผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอยู่เป็นประจํา ทําให้บริษัทฯ สามารถประเมนิสถานการณ์และกําหนดราคาซือขายในสญัญาให้อยู่ในระดบัทีค่อนข้างเหมาะสม ซงึวธีิการต่างๆ เหล่านีจะช่วยลดความเสียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบหลกัลงได้ 
ความเสียงจากการแข่งข ันในอุตสาหกรรม 
ปัจจุบนัในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคียวมีผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยู่หลายราย เนืองจากธุรกิจสาหร่ายแปรรูปใช้เงินลงทุนเริมแรกไม่มากนัก และสามารถดําเนินงานได้ด้วยเทคโนโลยีทีไม่ซบัซ้อน ทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขนัในตลาดได้โดยง่าย ทงัในส่วนของผู้ผลิตและจัดจําหน่ายทีมีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภณัฑ์ผ่านทางร้านสะดวกซือและห้างสรรพสินค้าทวัไป ซึงเป็นคู่แข่งทางตรงกบับริษัทฯ และผู้ผลิตและจําหน่ายทีไม่ได้มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภณัฑ์ตามร้านค้าท้องถินและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทงั ลกัษณะของผลิตภณัฑ์สาหร่ายแปรรูปทีอยู่ในระดับเดียวกนัค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกนั จงึส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดมีความรุนแรงมากยิงขึน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้างมาก เนืองจากบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ทีสามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึนมาได้จนเป็นทียอมรับในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้ บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจําตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นลําดบัต้นๆ เมือเทียบกับคู่แข่งในธรุกิจเดียวกนั ซงึท้ายทีสดุย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์สาหร่ายแปรรูปของผู้บริโภคแต่ละราย นอกจากนี บริษัทฯ ได้กําหนดงบประมาณในการทําการตลาดแต่ละปี เพือประชาสมัพนัธ์ตราสินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนือง ผ่านทางสือโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร การเข้าไปร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศ การจดัตังร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิมเติม และการจดักิจกรรมให้ผู้บริโภคสามารถร่วมสนกุและลุ้นรับรางวลักบัทางบริษัทฯ ซงึนโยบายทีกล่าวมานีจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้บริษัทฯ รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนือง พร้อมทังสนบัสนุนให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าทงัในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิงขึน ซงึนโยบายต่างๆ เหล่านี ทําให้ความเสียงจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ อยู่ในระดบัทียอมรับได้ 



 

ความเสียงจากการดาํเน ินงานหยุดชะงักเนืองมาจากเหตุสุดวิสัย 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนืองจากกระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภยัธรรมชาติและเหตกุารณ์อืนๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ,อบุติัเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดําเนินงานหยุดชะงักเนืองมาจากเหตุสุดวิสัย ด้วยการวิเคราะห์ความเสียงในการผลิตทงักระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามยัในบริเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการจดัตงัตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ (Quality Management Representative : QMR) เพือทําหน้าทีเป็นทีมทีปรึกษาให้คําแนะนําและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคณุภาพ และควบคุมระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผล รวมทงัจดัให้มีการตรวจสอบอาคารโรงงานเป็นประจําทกุปี รวมถึงการทํา Big Cleaning เพือลดความเป็นไปได้ทีจะเกิดเหตุสดุวิสยัดงักล่าวขึน 
 อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอืนทีอาจเกิดขึนได้ทงัหมด ดงันนั บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีกรมธรรม์ประกนัภยักบัสถาบนัประกนัภยัทีมีฐานะการเงินทีมนัคง และมีประสบการณ์ในการรับประกนัภยัให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทงันีประเภทของการประกนัภยัหลกัทีบริษัทฯ จดัทําไว้ประกอบไปด้วย การประกนัภยัความเสียงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ ซึงครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินทีเอาประกันภัยเนืองมาจาก การปล้นทรัพย์ ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัอืนๆ และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอนัเป็นผลมาจากอุบตัิเหตุจากการประกอบการทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทังการประกันภยัคุ้มครองความรับผิดในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตดุังกล่าวขึน จึงทําให้ความเสียงจากการดําเนินงานหยดุชะงกัเนืองมาจากเหตุสดุวิสยัของบริษัทฯ ลดลงได้ 
 

ความเสียงด้านการผลิต 
ความเสียงทางด้านแรงงาน 
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขนัตอน ไม่ว่าจะเป็นขนัตอนการทอด การย่าง การอบ และการบรรจุ ล้วนต้องอาศยัแรงงานในการดําเนินการทังสิน ดังนนั จํานวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยสําคญัทีส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทังนีแรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นแรงงานต่างด้าวทีไม่ได้มีถินทีอยู่อาศยัในประเทศไทย ทําให้แรงงานเหล่านีสามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึงไปอีกแห่งหนงึได้โดยง่าย ภายหลงัจากทีบริษัทฯ ได้ฝึกหดัวิธีการทํางานให้เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสียงจากการขาดแคลนแรงงานและสญูเสียแรงงานทีมีคุณภาพ ซึงทําให้บริษัทฯ ต้องสินเปลืองเวลาในการจดัหาแรงงานและฝึกอบรมทกัษะใหม่ อีกทัง ภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิมอตัราค่าแรงขนัตําอยู่เป็นระยะ ซงึจะทําให้บริษัทฯ มีความเสียงจากการเพิมขึนของต้นทนุค่าแรงอีกด้วย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทําหน้าทีเป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ เพือความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวนั เนืองจากแรงงานประเภทดงักล่าวมีอตัราการหมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้างสูง อีกทงับริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาว่าจ้างผู้ เชียวชาญในการจดัระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพือให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอยา่งเหมาะสม นอกจากนี บริษัทฯ ได้กําหนดอตัราค่าแรงให้อยู่ในระดบัทีแข่งขนัได้ มีการให้สวสัดิการและ



 

ผลตอบแทนทีจงูใจ เพือให้สามารถจดัหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ และสามารถรักษาแรงงานทีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และยงัมีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น  เครืองจักรในการบรรจ,ุ อปุกรณ์ควบคุมอุณหภมูิเตาทอด หรือการปรับสภาพแวดล้อมในการทํางานในสายการผลิต ดงันนั บริษัทฯ จึงเชือมนัว่า มาตรการในการบริหารความเสียงทีกล่าวมาในข้างต้น จะสามารถช่วยลดความเสียงทางด้านแรงงานได้ในระดับหนงึ 
ความเสียงจากการเสือมสภาพของสินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าสําเร็จรูป วตัถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลกั ซึงสินค้าคงคลังเหล่านีจําเป็นทีจะต้องได้รับการดูแลรักษาทีเหมาะสม และนําไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาอันสมควร มิฉะนันสินค้าคงคลังดงักล่าวอาจเสือมสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ ทงันีในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์สาหร่ายแปรรูปทียังไม่ได้จัดจําหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึงผลิตภัณฑ์เหล่านีมีอายุของสินค้าจํากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอืน โดยเฉลียอายุของสินค้าจะอยู่ทีประมาณ 1 - 2 ปี นับจากวันทีผลิต หากบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายหรือจัดส่งสินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระทีจะต้องนําสินค้าดังกล่าวไปทําลาย ซึงเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิมมากขนึ สําหรับวตัถุดิบของบริษัทฯ นนั เป็นสาหร่ายทีบริษัทฯ สงัซือจากผู้ผลิตและจดัจําหน่ายทีมีสญัญาการซือขายระหวา่งกนั โดยสาหร่ายเหล่านีสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ ไม่สามารถนําสาหร่ายดงักล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่ายเหล่านนัก็จะเสือมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ ส่วนผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนี ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนันสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 36 เดือน และจําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม หากเก็บไว้ในทีทีมีความชืนหรืออุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจภุณัฑ์ดงักล่าวได้รับความเสียหายและไม่สามารถนําไปใช้งานได้ สําหรับสินค้าสําเร็จรูปในประเทศสามารถคงคณุภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคณุภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน เนืองจากต้องคํานึงถึงระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง ทําให้สินค้าสําเร็จรูปต่างประเทศต้องทําบรรจุภัณฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนนั กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญความเสียงจากการเสือมสภาพของสินค้าคงคลงั โดยหากมีการตังค่าเผือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบทําให้กําไรสทุธิของบริษทัฯ ลดตําลง 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจดัการสินค้าคงคลังทีเป็นระบบและรัดกุม เพือปอ้งกนัและลดความเป็นไปได้ทีจะเกิดผลกระทบจากความเสียงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปและวตัถุดิบนนั บริษัทฯ จะมีการประเมินความต้องการของตลาดและวางแผนการผลิต เพือให้สามารถกําหนดช่วงเวลาและปริมาณการสงัซือวตัถุดิบได้อย่างเหมาะสมและนําไปใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวตัถุดิบคงเหลือสําหรับกระบวนการผลิตมากเกินความจําเป็น รวมทัง ช่วยให้บริษทัฯ มีปริมาณสินค้าสําเร็จรูปทีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค และระบายสินค้าออกไปได้อย่างทนัท่วงที สําหรับภาชนะบรรจุและหีบห่อนัน บริษัทฯ กําหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพือไม่ให้อุณหภูมิในคลังสินค้าสูงจนเกินไป และจดัให้มีการตรวจตราสภาพความชืนอยู่เป็นระยะ ดงันนั การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างรอบคอบและควบคมุให้เป็นไปตามแผนงานนนัย่อมทีจะช่วยลดความเสียงจากการเสือมสภาพของสินค้าคงคลงัของบริษัทฯ ลงได้ 
ความเสียงทางด้านประสทิธ ิภาพในการผลิต 
กระบวนการผลิตเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัอย่างยิงต่อการประสบความสําเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการดําเนินการผลิตของบริษัทฯ นนั จําเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลกัเกือบทกุขนัตอนไม่ว่าจะเป็นการทอด การย่าง การโรยผงปรุงรส การทาซอส และการบรรจุ ซึงการใช้แรงงานคนในการผลิตนันมีโอกาสทีจะเกิดของเสียได้ง่ายขึนอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละคน นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้นําเทคโนโลยีเครืองจักรมาใช้ประกอบในขันตอนของการลําเลียงและบรรจุภัณฑ์ ซึงต้องได้รับการ



 

ควบคมุดแูลจากพนกังานผู้ มีความรู้ความชํานาญในการใช้เครืองจักรดงักล่าวเป็นอย่างดี เพือไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออบุติัเหตุจากการใช้เครืองมือเครืองจักรดังกล่าว ทงันีหากแรงงานหรือพนักงานในส่วนงานใดส่วนงานหนึงไม่สามารถรับผิดชอบงานได้ตามปกติหรือไม่สามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มที อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ ได้ 
ดงันนั บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนกังานเข้าใหม่ให้สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างถูกต้อง เพือลดความเป็นไปได้ทีจะเกิดของเสียขนึในสายการผลิต และมีการกําหนดค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานเป็นรายบุคคล เพือเป็นแรงจูงใจให้พนกังานปฏิบตัิงานกนัอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัได้ว่าจ้างพนกังานทีมีความเชียวชาญในการใช้เทคโนโลยีเครืองจกัรเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าว เพือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจะผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพปริมาณทีต้องการ นอกจากนี  การซ่อมบํารุงรักษาเครืองจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรง บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนกังานทีมีความรู้ทางด้านการช่างให้เข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการในการซ่อมบํารุงรักษาทวัไปให้แก่บริษัทฯ รวมถึง ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ตามระยะเวลาทีกําหนดอย่างสมําเสมอ และจัดให้มีการบํารุงรักษาตามตารางบํารุงรักษาเป็นประจํา เพือให้มนัใจได้ว่าการปฏิบตัิการในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลิตจะสามารถบรรลผุลตามเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑก์ารวัดประสิทธิภาพของโรงงาน ซงึการดําเนินตามวิธีการต่างๆ ทีกล่าวมาข้างต้นจะช่วยควบคมุความเสียงทีเกียวข้องกบัประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัทีค่อนข้างตํา 

ความเสียงด้านการเงนิ 
ความเสียงจากความผันผวนของอ ัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองมาจากบริษัทฯ มีการสงัซอืวัตถุดิบประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและจําหน่ายสินค้าทังในประเทศและต่างประเทศ ทังนีในสัญญาสังซือวัตถุดิบจากต่างประเทศและสญัญาส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศส่วนใหญ่จะกําหนดไว้เป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี  ปี  ปี  และงวด  เดือนแรกของปี  บริษัทฯ มีสดัส่วนต้นทนุการซือสาหร่ายต่างประเทศซงึใช้เงินตราต่างประเทศในการซืออยู่ทีร้อยละ .  ร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของยอดขายรวมตามลําดับ ในขณะทียอดขายทีเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ .  ร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .  ของยอดขายรวมตามลําดบั อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริษัทฯ ได้มีการกําหนดราคาส่งออกสินค้าไปขายยงัต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกันกบัราคาสงัซอืวตัถดุิบ ดงันนั ในกรณีทีค่าเงนิบาทแข็งขึนย่อมส่งผลให้ส่วนหนึงของรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีจํานวนลดลง ขณะเดียวกนัต้นทุนค่าสาหร่ายทีใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ ก็จะลดลงไปด้วย และในทางกลบักนั กรณีทีค่าเงินบาทอ่อนตัวจะทําให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่ายปรับตวัเพิมสูงขึนไปในทิศทางเดียวกัน ทงันี การทีต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่าย และราคาจําหน่ายสินค้าของบริษัทฯ มีแนวโน้มการเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราส่วนกําไรขนัต้นจากการดําเนินธุรกิจให้มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้ใช้เครืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสียงดังกล่าวร่วมด้วย เพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน โดยได้เข้าทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กบัสถาบนัการเงินภายในประเทศ ซงึส่วนใหญ่มีอายุสญัญาไม่เกิน  ปี โดยวิธีการดงักล่าวสามารถช่วยลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศไปได้ในระดบัหนึง และส่งผลให้ความเสียงดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ 
ความเสียงจากการช ําระคืนเงนิกู้ยืม 
ปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และจากการออกตัวแลกเงิน เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่ โดย ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินรวม



 

ทงัสิน .  ล้านบาท ซงึเป็นเงินกู้ ยืมระยะสนั .  ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาว .  ล้านบาท นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมีการระดมทุนในรูปแบบของตวัแลกเงนิอีก .  ล้านบาท ส่วน ณ วนัที  กนัยายน  บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินรวมทงัสิน .  ล้านบาท ซึงเป็นเงินกู้ ยืมระยะสนั .  ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว .  ล้านบาท นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีการระดมทุนในรูปแบบของตวัแลกเงินอีก .  ล้านบาท ซึงภาระหนีสินดังกล่าวทําให้บริษัทฯ จําเป็นทีจะต้องรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอทีจะสามารถชําระคืนเงินต้นได้ตรงตามทีกําหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงิน และตัวแลกเงิน เพือไม่ให้การชําระคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ทงันี สญัญากู้ ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนัการเงินแต่ละรายได้กําหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่างๆ เช่น การดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เป็นต้น (รายละเอียดตามหัวข้อ .  สัญญาหลักทีใช้ในการดําเนินงาน ในส่วนที . .  ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ) ทงันี หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขหรือข้อกําหนดดังกล่าวได้ จะมีผลให้เจ้าหนีเงินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบียในอตัราดอกเบียผิดเงือนไข กําหนดเงือนไขอนืใดเพิมเติม หรืออาจดําเนินการยดึหลักประกนัของบริษัทฯ ซึงจะส่งผลกระทบต่อชือเสียง ฐานะทางการเงนิ และผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเงือนไขและข้อกําหนดดงักล่าวมาโดยตลอด โดยสญัญาเงินกู้ของบริษัทฯ มีข้อกําหนดให้อตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทีคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปีของบริษัทฯ ไม่เกิน .  เท่าในปี  และไม่เกิน .  เท่าในปี  เป็นต้นไป โดยอตัราส่วนของหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที .  เท่า ณ สินปี  .  เท่า ณ สินปี  และ .  เท่า ณ สินไตรมาสที  ปี  จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้  อีกทงัสัญญาเงินกู้ยงักําหนดให้อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีทีคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจําปีของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า .  เท่าอีกด้วย โดยอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีของบริษัทฯ อยู่ที .  เท่าในปี  .  เท่าในปี  และ .  เท่า ในงวด  เดือนแรกของปี  จึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาเงินกู้ เช่นกนันอกจากนี บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการบริหารกระแสเงินสดทีรัดกุม เพือรักษาความสามารถในการชําระหนีให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม ซงึสามารถช่วยลดความเสียงจากการชําระคืนหนีเงนิกู้ ยืมของบริษัทฯ ได้ รวมทงัพยายามรักษาความสัมพันธ์อนัดีกับสถาบนัการเงินต่างๆ และนักลงทุนทีเข้าลงทุนในตวัแลกเงินของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนือง จากการทีบริษัทฯ ดําเนินมาตรการต่างๆ ทีกล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ เชือว่าจะทําให้ความเสียงจากการชําระคืนเงินกู้ ยืมของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดบัตํา 

ความเสียงทีมีผลกระทบต่อสิทธ ิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
ความเสียงจากการทบีริษัทฯ มีผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัที  กนัยายน  กลุ่มพีระเดชาพนัธ์ถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน ,020,000,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ โดยภายหลงัจากทีบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ในครังนีจํานวน ,000,  หุ้ น แล้วจะทําให้หุ้ นจํานวน ,020,000,  หุ้น ของกลุ่มพีระเดชาพันธ์ทีถืออยู่ในบริษัทฯ จะคิดเป็นร้อยละ .  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษทัฯ ซงึสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวจะทําให้กลุ่มพีระเดชาพนัธ์สามารถควบคมุมติทีประชมุผู้ ถือหุ้ นได้เกือบทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นเรืองการแต่งตงักรรมการ หรือการขอมติในเรืองอืนทีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเรืองทีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้รับเสียง  ใน  ของทีประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันนัผู้ ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดลุเรืองทีกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่กลุ่มนีเสนอให้ทีประชุมพิจารณา  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตังกรรมการอิสระรวมจํานวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทงัสิน 8 ท่าน โดยปัจจบุนัทงั 3 ท่าน ได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซงึคอยทําหน้าทีเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ดงันนัจงึมีการถ่วงดลุอํานาจ



 

ในการบริหารจัดการในระดับทีเหมาะสม เพือความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพือให้มีระบบทีสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนี บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทีปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีหลกัในการดูแลระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
ความเสียงจากการทบีริษัทฯ อยู่ระหว่างการยืนคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทฯ มีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้ นสามัญต่อประชาชนในครังนี ก่อนทีจะทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงบริษัทฯ ได้ยืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมือวันที  เมษายน  และบริษัท ทีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัทฯ ในเบืองต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนทีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงเผชิญกบัความไม่แน่นอนทีจะได้รับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน ผู้ ลงทุนจึงมีความเสียงทางด้านสภาพคล่องในการซือขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดรอง และความเสียงทีอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซือขายหุ้นสามัญตามราคาทีคาดการณ์ไว้ หากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 


