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 การบริหารจัดการ
  ความเสี่ยง 10
10.1 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
วัตถุดิบรายใหญ่ๆ

 วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ สาหร่าย ซึ่ง

เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเกาหลี 

เนื่องจากมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้บริโภคในประเทศ  

รวมถงึเพือ่การส่งออก ทัง้นีใ้นช่วง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ได้สัง่ซือ้จาก

ประเทศเกาหลีมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่าย

ทั้งหมดในแต่ละปี

 ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสาหร่ายจากผู ้ผลิตรายหนึ่งเป็น

ปริมาณมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย

ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการพึ่งพิงผู ้ผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

สาหร่ายไม่สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณ ราคา 

และคุณภาพท่ีต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการวางแผนปริมาณการใช้

สาหร่ายท้ังปี เพื่อท�าสัญญาการส่ังซ้ือล่วงหน้ากับทางผู้ผลิตและ 

จดัจ�าหน่าย และยงัมกีารจดัเกบ็สาหร่ายเพือ่ให้พอเพยีงต่อการผลติ

อย่างน้อย 60 วัน รวมถึงการก�าหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิต

และจ�าหน่ายวตัถดุบิ โดยคดัเลอืกบรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่อ

กระจายการส่ังซือ้สาหร่ายไปยงัผู้ผลติและจดัจ�าหน่ายสาหร่ายรายอ่ืน 

ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการพึ่งพิงผู ้ผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

 บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 4 ราย 

ยอดขายมากกว่า 10% ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ โดย

แต่ละรายประกอบด้วย 

1. ร้านสะดวกซื้อในประเทศ 1 ราย

2. ผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศ 1 ราย 

3. ผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศจีน 2 ราย

 โดยหากบรษิทัฯ ต้องสญูเสยีคูค้่ารายดงักล่าวไป อาจมผีลกระ

ทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทั้ง  

4 รายมาโดยตลอด โดยรายหนึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนนิธรุกิจ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะกระจายความเสีย่งโดย

เพิ่มสัดส่วนการขายในคู่ค้ารายอื่นๆ รวมทั้งการขยายตลาดไปยัง 

ประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากสาหร่าย
เป็นหลัก

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับสาหร่ายทะเลเป็นหลัก โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ประเภทสาหร่ายแปรรูปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ท�าให้บริษัทฯ 

มีความเสี่ยงหากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เปลี่ยนรสนิยมการบริโภค

หรือหมดความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ  

สูญเสียรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการต้ังทีมงานเพื่อคิดค้น 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป เน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น, มีรสชาติใหม่ๆ หรือใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพ

ออกสู่ตลาด โดยบริษัทฯ มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และ

ส�ารวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เป็นประจ�า

2. กลุม่ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่สาหร่ายแปรรปู บรษิทัฯ มกีารจัดตัง้ฝ่าย

พฒันาธรุกจิซึง่มหีน้าทีค่ดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบั

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ 

“My Whey” เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงาน
นพวงศ์

 เนื่องจากโรงงานนพวงศ์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ  

ตัง้อยูบ่นทีด่นิเช่าหลายแปลง หากบรษิทัฯ ไม่สามารถต่อสญัญาเช่า

ที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให ้

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทฯ สูญ

เสียรายได้และชื่อเสียง 

 การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่า

ส�าหรับที่ดินผืนหลักรวมถึงได้รับค�ามั่นในการต่ออายุสัญญาอีกเป็น

ระยะเวลา 9 - 12 ปีนบัจากปี 2563 นอกจากนีบ้ริษทัฯ ได้มกีารเปิด

ด�าเนินการโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซ่ึง

เป็นการสร้างโรงงานบนพื้นที่ของบริษัทฯ เอง ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 

ปี 2560 เพื่อรองรับยอดขายที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหาก

ไม่ได้รับการต่อสัญญา บริษัทฯ สามารถย้ายฐานการผลิตไปที่ 

ดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีที่ดินที่ลาดบัวหลวงที่สามารถ

พัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้

 นอกจากนี้ หากสิ้นอายุสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงานนพวงศ์

กรรมสิทธ์ิในอาคารและส่วนต่อเตมิอาคารจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่า โดย 

บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิต

 ต้นทุนในการผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ  

มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลกั ซึง่หากราคาของสาหร่ายทีบ่รษิทัฯ 

ใช้ในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการท�า

ก�าไรของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการปรบัเพิม่ขึน้

ของราคาสาหร่าย 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ลดความเสีย่งดงักล่าว โดยการเข้าท�าสญัญาซือ้วตัถดุบิกบัผูผ้ลติและ

จัดจ�าหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี 

โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของ

สาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุ

สญัญา ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้มกีารแลกเปล่ียนข้อมลูภาวะตลาดกบัผูผ้ลิต

และจัดจ�าหน่ายอยู่เป็นประจ�า ท�าให้บริษัทฯ สามารถประเมิน

สถานการณ์และก�าหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อน

ข้างเหมาะสม ซ่ึงวธิกีารต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยลดความเสีย่งจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้บางส่วน

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู ้ผลิตและ 

จดัจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยูห่ลายราย เน่ืองจากธรุกจิขนมขบเคีย้ว

ประเภทสาหร่ายใช้เงนิลงทนุเริม่แรกไม่มากนกั และสามารถด�าเนนิ

งานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้า

มาแข่งขนัในตลาดได้โดยง่าย ทัง้ในส่วนของผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายที่

มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้าน

สะดวกซือ้และห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป ซึง่เป็นคู่แข่งทางตรงกบับรษิทัฯ 

และผู้ผลิตและจ�าหน่ายที่ไม่ได้มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวาง

ขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทั้ง 

ลกัษณะของผลติภณัฑ์สาหร่ายแปรรปูทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนัค่อนข้าง

มีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัค่อนข้างมาก เนือ่งจากบรษิทัฯ ถือเป็นผูป้ระกอบการในธรุกิจ

สาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้น

มาได้จนเป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยมส่ีวนแบ่ง

การตลาดในประเทศประมาณ 60–70% กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยว

ประเภทสาหร่าย ท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจ�า

ตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู ้บริโภคนึกถึง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นล�าดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจ

เดียวกัน ซึ่งท้ายท่ีสุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

สาหร่ายแปรรปูของผู้บรโิภคแต่ละราย นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนด

งบประมาณในการท�าการตลาดแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ตรา 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อโฆษณา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์และออฟไลน์ การเข้าไปร่วมเป็น 

ผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศ การจัดตั้งร้าน

เถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มเติม และ

การจดักจิกรรมให้ผูบ้รโิภคสามารถร่วมสนกุและลุน้รบัรางวลักบัทา

งบริษัทฯ ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต ส่งเสรมิให้บริษัทฯ รกัษาฐาน

ลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายฐาน

ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัย

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจาก

กระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัย

ธรรมชาติและเหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทาง 

การเมือง, อุบัติเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น 
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การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย 

ด้วยการวเิคราะห์ความเสีย่งในการผลติทัง้กระบวนการและควบคมุ

ดแูลด้านอาชวีอนามยัในบรเิวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย

มกีารจดัตัง้ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ (Quality Management 

Representative : QMR) เพื่อท�าหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให ้

ค�าแนะน�าและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคุณภาพ และ

ควบคมุระบบคณุภาพให้มปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัให้มกีารตรวจสอบ

อาคารโรงงานและระบบไฟฟ้าเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการท�า  

Big Cleaning เพือ่ลดความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิเหตสุดุวิสยัดงักล่าวขึน้ 

นอกจากนี ้ปัจจบุนับรษิทัยงัมฐีานการผลติ 2 แห่งทัง้โรงงานนพวงศ์

และโรจนะ เพ่ือเพิ่มก�าลังการผลิต และกระจายความเสี่ยงจาก

โรงงานนพวงศ์ ประกอบกับทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีระบบ

ป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน�้าท่วม ท�าให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของ

บริษัทสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบัน

ประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ในการ 

รับประกันภัยให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ประเภทของการประกัน

ภยัหลกัทีบ่รษิทัฯ จดัท�าไว้ประกอบไปด้วย การประกนัภยัความเสีย่ง

ภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ ซ่ึงครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหาย

ต ่อทรัพย ์สินที่ เอาประกันภัยเนื่องมาจาก การปล ้นทรัพย ์  

ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และความรับผิดตามกฎหมายต่อ

บุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ  

จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น 

10.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน

 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้แรงงานในหลาย

ขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการทอด การย่าง การอบ และการบรรจุ 

ล้วนต้องอาศยัแรงงานในการด�าเนนิการทัง้สิน้ ดงันัน้จ�านวนแรงงาน 

ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่ง 

ผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีถ่ินที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ท�าให้

แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไป

อกีแห่งหนึง่ได้โดยง่าย ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้ฝึกหดัวธิกีารท�างาน

ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจาก

การขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งท�าให้

บรษัิทฯ ต้องสิน้เปลอืงเวลาในการจดัหาแรงงานและฝึกอบรมทกัษะ

ใหม่ อกีทัง้ภาครัฐได้ออกนโยบายปรบัเพิม่อตัราค่าแรงขัน้ต�า่อยูเ่ป็น

ระยะ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุน

ค่าแรงอีกด้วย 

การบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างบรษิทัภายนอกให้เข้ามา

ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการจดัหาแรงงานให้แก่บรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ เพือ่

ความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน 

เนือ่งจากแรงงานประเภทดงักล่าวมอีตัราการหมนุเวยีนเข้าออกงาน

ค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการ

จัดระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบ

ประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับ

หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากร

บุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตรา

ค่าแรงให้อยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนัได้ มกีารให้สวสัดกิารและผลตอบแทน

ที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ 

และสามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และ

ยงัมกีารมองหาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น เครือ่งจกัรใน

การบรรจุ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับสภาพ

แวดล้อมในการท�างานในสายการผลิต 

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง

 สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าส�าเร็จรูป 

วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่งสินค้าคงคลังเหล่า

นี้จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และน�าไปใช้

ประโยชน์ภายในระยะเวลาอนัสมควร มฉิะนัน้สนิค้าคงคลงัดงักล่าว

อาจเสือ่มสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกดิรายได้แก่บรษิทัฯ ทัง้นีใ้นส่วนของ

สินค้าส�าเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได ้

จัดจ�าหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุของสินค้า

จ�ากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืน โดยเฉลี่ยอายุของ

สินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต หากบริษัทฯ  

ไม่สามารถจ�าหน่ายหรือจัดส่งสินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระที่จะต้องน�า

สนิค้าดงักล่าวไปท�าลาย ซึง่เป็นเหตใุห้บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายเพิม่มากขึน้ 

ส�าหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ สั่งซื้อจาก 

ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายทีม่สีญัญาการซือ้ขายระหว่างกนั โดยสาหร่าย

เหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ 

ไม่สามารถน�าสาหร่ายดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่าย

เหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทาง

ธรุกจิแก่บริษทัฯ ส่วนผงปรงุรสสามารถคงคุณภาพอยูไ่ด้ภายในระยะ

เวลา 6 เดือน นอกจากนี้ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้น

สามารถคงคณุภาพอยูไ่ด้ภายในระยะเวลา 12 เดอืน และจ�าเป็นต้อง

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นหรือ

อุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความ

เสียหายและไม่สามารถน�าไปใช้งานได้ ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูปใน

ประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน ส่วน

สินค้าส�าเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะ

เวลา 12 เดือน เนือ่งจากต้องค�านงึถึงระยะทางและเวลาในการขนส่ง

ไปยงัปลายทาง ท�าให้สนิค้าส�าเรจ็รปูต่างประเทศต้องท�าบรรจภุณัฑ์
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ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญ

ความเสีย่งจากการเสือ่มสภาพของสนิค้าคงคลงั โดยหากมกีารตัง้ค่า

เผ่ือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบท�าให้ก�าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ลดต�่าลง

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการ

สนิค้าคงคลงัทีเ่ป็นระบบและรดักมุ เพือ่ป้องกนัและลดความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้า

ส�าเรจ็รปูและวัตถุดบินัน้ บรษิทัฯ จะมกีารประเมนิความต้องการของ

ตลาดและวางแผนการผลิต เพ่ือให้สามารถก�าหนดช่วงเวลาและ

ปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบได ้อย ่างเหมาะสมและน�าไปใช ้ใน

กระบวนการผลติได้อย่างมีประสทิธภิาพ ไม่มวีตัถดุบิคงเหลือส�าหรบั

กระบวนการผลิตมากเกินความจ�าเป็น รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มี

ปริมาณสินค้าส�าเร็จรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

และระบายสนิค้าออกไปได้อย่างทนัท่วงที ส�าหรบัภาชนะบรรจแุละ

หบีห่อนัน้ บริษัทฯ มกีารบรหิารจดัการสนิค้าให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะ

สมและก�าหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพือ่ไม่ให้อณุหภมูใินคลงัสนิค้าสงูจนเกนิไป 

และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การ

บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัอย่างรอบคอบและควบคมุให้เป็นไปตาม

แผนงานนั้นย่อมท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของ

สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้

10.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

 บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เนือ่งมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิ

ประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและมกีารจ�าหน่ายสนิค้าไปยงัต่าง

ประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรฐัและสญัญาส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศบางส่วนจะ

ก�าหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน

 การบรหิารความเสีย่ง เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดราคา

ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรฐัฯ และสกุลเงนิต่างประเทศอืน่ ดังนัน้ ในกรณทีีค่่าเงนิบาทแข็ง

ขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของ 

บริษัทฯ มีจ�านวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็น

วตัถดุบิในการผลติของบรษิทัฯ กจ็ะลดลงไปด้วย และในทางกลบักนั 

กรณีท่ีค่าเงินบาทอ่อนตัวจะท�าให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่า

วตัถดุบิประเภทสาหร่ายปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้ 

การทีต้่นทนุค่าวตัถดุบิประเภทสาหร่าย และราคาจ�าหน่ายสนิค้าขอ

งบริษัทฯ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วย

ให้บริษทัฯ สามารถรกัษาอตัราส่วนก�าไรขัน้ต้นจากการด�าเนนิธรุกจิ

ให้มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน

ในการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวร่วมด้วย เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน โดยได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิภายในประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญา

ไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง และส่งผล

ให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ รวมถึงการติดต่อขอ

ข้อมลูความเคลือ่นไหวของสกลุเงนิต่างๆกบัธนาครอย่างต่อเนือ่งและ

ใกล้ชิด

10.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิการ
ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 50

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่พรีะเดชาพันธ์ถือหุ้นในบรษิทัฯ 

จ�านวน 830,040,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.15 ของจ�านวนหุ้นที่

จ�าหน ่ายได ้แล ้วทั้ งหมดของบริษัทฯ ซึ่ งสัดส ่วนการถือหุ ้น 

ดงักล่าวจะท�าให้กลุม่พรีะเดชาพนัธ์สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ

ขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้น

เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทัฯ ก�าหนดให้ต้องได้รบัเสยีง 3 ใน 

4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้น

ใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวม

จ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยปัจจุบันทั้ง 

3 ท่าน ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่คอยท�าหน้าท่ีเข้า

ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอ�านาจ

ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการ

บริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตาม

ความเหมาะสมและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าที่

หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน


