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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ  

 กรณีบริษทัฯ พ่ึงพาผูผ้ลิตรายใหญ่นอ้ยราย 
 บริษทัฯ มีผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่เพียง  1 - 2  รายในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ หากมีปัจจยัท่ีท าใหบ้ริษทัผูผ้ลิตไม่
สามารถผลิตใหไ้ดใ้นปริมาณ และเวลาตามท่ีก าหนดไวย้อ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด 
         - มาตรการป้องกนั  
   1.   ฝ่ายผลิตภณัฑไ์ดจ้ดัท า  Interface Agreement  กบับริษทัผูผ้ลิตเพ่ือเป็นการรับประกนัท่ีจะส่งสินคา้
ตามเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนด  บริษทัผูผ้ลิตเหล่านั้นลว้นแต่เป็นบริษทัท่ีบริหารงานตามนโยบาย  ISO 9001   
ซ่ึงจะไดรั้บผลกระทบกบัความน่าเช่ือถือ  และธุรกิจของบริษทัเองในกรณีท่ีไม่สามารถจดัส่งสินคา้ได ้
  2.  บริษทัผูผ้ลิตเหล่าน้ีลว้นก่อตั้งข้ึนดว้ยนโยบายการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั   และเป็นบริษทัใน
เครือสหพฒัน ์ดว้ยกนั  เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกนัและกนัในการแข่งขนัอยูแ่ลว้   มีการท างานร่วมกนั 
ดว้ยความสมัพนัธ์ลึกซ้ึงยาวนาน  โดยประสานแผนงานกนัอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีจะมีผลต่อ
การผลิตและสามารถวางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที 
  3. มีการท างานเป็นทีมระหวา่งผูผ้ลิตและฝ่ายผลิตภณัฑม์ากข้ึนในรูปแบบ One Body โดยใชว้ิธีคิดแบบ 
Zero base ในการประชุมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ  ตั้งแต่การวางเป้าหมาย  Order  สินคา้  การวางแผนวตัถุดิบและการ
ผลิต  รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  ท าใหมี้ความแม่นย  าในการประเมิน
จ านวนระยะเวลายิ่งข้ึน  รวมทั้งการแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนัทนัทีกรณีท่ีมีการขายเพ่ิมข้ึนมากจนป้อนสินคา้ไม่ทนั 
  4. ท าวิจยัสินคา้กบักลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพนกังานขายท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดลูกคา้ก่อนออกจ าหน่ายสินคา้ 
เพ่ือใหรู้ปแบบสินคา้ท่ีออกจ าหน่าย สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
มากท่ีสุด 
  5. การแบ่งลอ๊ตในการผลิตสินคา้ เพ่ือดูแนวโนม้การตอบรับของตลาด และมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือน ามาปรับการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

   6.  ปัจจยัการผลิตดา้นวตัถุดิบท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลยีชั้นสูง  ซ่ึงปัจจุบนั
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิตวตัถุดิบ เพ่ือใชใ้นการผลิตเคร่ืองส าอางเพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะเดียวกนักลุ่ม
วตัถุดิบท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศ  บางรายการคุณภาพยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร  เม่ือเทียบกบัวตัถุดิบท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นตอ้งน าเขา้วตัถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ   ไม่วา่จะเป็น สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น 
เยอรมนี เป็นตน้   ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่สามารถน าเขา้วตัถุดิบไดโ้ดยตรง  เพราะปริมาณท่ีสัง่ไม่มากพอ   ท าใหต้อ้งซ้ือ
ผา่นผูน้ าเขา้อีกต่อหน่ึง   ส่งผลใหก้ารน าเขา้วตัถุดิบเป็นไปในลกัษณะตลาดท่ีผกูขาดกบัผูน้ าเขา้เฉพาะกลุ่ม  และ
หากอตัราแลกเปล่ียนและภาษีน าเขา้มีการผนัผวนก็จะยิ่งเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งระมดัระวงัดว้ย  
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 2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการบริหารสินค้าในร้านค้า  
 เน่ืองจากปัจจุบนั ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั ประสบปัญหาเก่ียวกบัสตอ็กมีสินคา้เกินความตอ้งการ
ของลูกคา้ และไม่มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือลูกคา้ตอ้งการ หรือแมแ้ต่ไม่มีสินคา้ตรงความตอ้งการของลูกคา้ในร้านคา้
นั้นๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 
 - มาตรการป้องกนั  
   1. บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยี  IT  เขา้มาช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการบริหาร โดยสร้างระบบ  Quick Response 
Management  System : QRMS  เพ่ือใชบ้ริหารสินคา้และสตอ็กอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดว้ยระบบ  QRMS  น้ี  บริษทัฯ 
สามารถติดตามยอดขายและสตอ็กสินคา้เป็นรายวนัในทุกร้านคา้  ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด   
ติดตามความเคล่ือนไหวของสินคา้  เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขาย  สามารถเปิดสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว      
ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานการผลิต  เพ่ือบริหารการผลิตและการจ าหน่าย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. บริษทัฯ สร้างระบบเติมสินคา้อตัโนมติั (Auto Replenishment) เพ่ือน าระบบ QRMS  มาประยกุตใ์ช ้
อยา่งมีประโยชนแ์ละเตม็ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ในร้านคา้ใหส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน  โดยระบบเติมเตม็สินคา้
อตัโนมติัน้ี  จะน าขอ้มูลการขายสินคา้แต่ละ  SKU  ในแต่ละร้านคา้  ผา่นสูตรการค านวณทางสถิติเพ่ือพยากรณ์การ
เติมเตม็สินคา้เขา้ร้านคา้ต่อวนั   เพ่ือใหมี้สินคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยปริมาณท่ีเหมาะสม   ท าให ้
หนา้ร้านมีสตอ็กท่ีสมดุลกบัการขายไม่มีสินคา้มาก-นอ้ยเกินไป เพ่ือช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย 
  3. บริษทัฯ  มีนโยบายในการบริหารสต็อกสินคา้  โดยใชว้ิธีการควบคุมวงเงินการสัง่ซ้ือสินคา้ และ
มาตรการต่างๆ  เป็นนโยบายของบริษทัในการบริหารควบคุมการสัง่ซ้ือเชิงรุก  เพ่ือบริหารจดัการสินคา้ในปริมาณ 
ท่ีเพียงพอต่อการขาย    ไม่มีมากจนท าใหเ้กิดสินคา้คงคา้งสตอ็กเกินความจ าเป็น   และยงัส่งผลใหสิ้นคา้ต่างๆ ท่ี
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้เป็นสินคา้สดใหม่  โดยการบริหารจดัการตั้งแต่ตน้ทางใหค้รบวงจรจนถึงจุดหมาย  ตั้งแต่การ 
ท าวิจยัสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้   การสัง่สินคา้แต่ละแบบ  แต่ละสี  การท าการตลาดเพ่ือใหเ้กิด
ยอดขายท่ีเติบโต  การจดัรายการส่งเสริมการขาย  เม่ือขายไดน้อ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวจ้ากการเปล่ียนแปลงของตลาด
หรือสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
  4. บริษทัฯ พฒันาระบบการบริหารสตอ็กสินคา้ลา้สมยัท่ีคงคา้งอยูใ่นร้านคา้ โดยมีการระบุสถานะของ
สินคา้ในระบบ  QRMS  ท่ีร้านคา้อยา่งชดัเจน  ท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัการสินคา้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   5. เพ่ิมความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ และกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ เพ่ือลดปริมาณสตอ็กหนา้ร้านคา้  
มีสินคา้คงเหลือสมดุลกบัการขาย แต่ไม่ท าใหเ้กิดปัญหาการสูญเสียโอกาสในการขาย  

 3.  ความเส่ียงเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยการขายผา่นช่องทางหลกั  คือ  หา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่  และมีจ านวน  
Discount Store  เป็นส่วนนอ้ย  ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีการขยายตวัมาก  ทั้งกรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดั 
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 - มาตรการป้องกัน 
   1.   บริษทัฯ มีนโยบายขยายการขายเขา้ไปใน  Discount Store ใหม้ากข้ึน รวมทั้งการปรับเปล่ียนระบบ
การขายและการสัง่สินคา้  เฉพาะช่องทางน้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและก าลงัซ้ือของกลุ่ม Discount  Store  
แนวทางน้ีใชก้บักลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเป็นส่วนใหญ่   รวมถึงการ  Launch Brand   ใหม่ท่ีมีราคาและคุณภาพ
ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย   โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ซ่ึงเนน้ท่ีรูปแบบและสีสนัตามแฟชัน่   
เป็นหลกั 
   2.  เร่งขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้พ่ิมมากข้ึน  โดยขยาย  Outlet  ในรูปลกัษณะ  ICC   บริหาร 
จดัการเอง  ในรูปแบบ  Specialty Store  เพ่ือลดการพ่ึงพาในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ 
   3.  มีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึน  เช่น  ช่องทางการขายผา่น  TV Shopping, 
การขายผา่นระบบ online,  แคต็ตาลอ็ก  เป็นตน้ 

 4. ความเส่ียงเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค  (Customer  Behavior)  ทีเ่ปลีย่นไป 
 1.   พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก  ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้
นอ้ยลง ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  การส่ือสารท่ีแปลกใหม่ รวดเร็ว กวา้งขวางแบบ  Globalisation  รวมถึงธุรกิจ และบริการ
ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค  ท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรม  “บริโภคนิยมตามกระแส”  สูงมาก  อีกทั้ง
ความไม่แน่นอนทางการเมือง  ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน  ส่งผลใหเ้กิดสภาวะ
การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึนประกอบกบัการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบถึงประเทศไทย  ท าให้
ภาวการณ์ซ้ือสินคา้หดตวั จนตอ้งออกแคมเปญต่างๆ  เพ่ือกระตุน้ตลาด 
 2.  ปัจจุบนัมีการเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดท้นัทีผา่นทางอุปกรณ์
ส่ือสารเคล่ือนท่ี เช่น สมาร์ทโฟน แทป็เลต ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซ้ือสินคา้ต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
และผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลต่างๆ ก่อนการตดัสินใจซ้ือเสมอ  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมอยา่งส้ินเชิง  
ท่ีลูกคา้รับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากส่ือๆ เดียวแลว้ตดัสินใจซ้ือ  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเพ่ิมช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
หลายช่องทาง ทั้งออนไลนแ์ละออฟไลน ์ เพ่ือใหค้รอบคลุมการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ 
 - มาตรการป้องกัน  
   1. บริษทัฯ มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม  เพ่ือรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน  สร้างความรู้สึกท่ีดีใหอ้ยูใ่นใจของผูบ้ริโภค  ขณะเดียวกนัยงัสร้างแรงกระตุน้ทาง
การตลาดท่ีน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง  และตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือรักษาฐานลูกคา้  และขยายฐานลูกคา้ใหม่ 
ท่ีอยากทดลองใชม้ากข้ึน  รวมถึงการมีระบบลูกคา้สมาชิก  (Customer Relationship Management)  ท่ีแขง็แกร่ง  
คือ  His & Her Member 
  2. สร้างความหลากหลายของสินคา้เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  และยงัเป็น 
การขยายฐานตลาดใหก้วา้งยิ่งข้ึน  เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่เคยใชเ้คร่ืองส าอางบางประเภทมาก่อน  และส าหรับ
กลุ่มท่ีใชเ้ป็นประจ ากย็งัเป็นการเพ่ิมความถ่ีในการใชใ้หม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
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   3. บริษทัฯ  เนน้การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  บริษทัฯ เลง็เห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว  จึงจดัใหมี้หอ้ง  Focus group  ท่ีใชใ้นการ  
เชิญกลุ่มลูกคา้เขา้มาสมัมนากลุ่มยอ่ย  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกคา้ ระดบัความช่ืนชอบ รวมถึงความ
ตอ้งการต่างๆ ทั้งก่อนออกสินคา้ และหลงัการออกสินคา้  เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มา
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ   และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ในทุกช่วงวยั  ทุกไลฟ์สไตล ์  ทั้งดา้นฟังกช์ัน่และแฟชัน่ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ ในราคาท่ีคุม้ค่า  
   4.  บริษทัฯ  เพ่ิมช่องทางการส่ือสารใหม้ากข้ึนครอบคลุมทุกช่องทาง  โดยเพ่ิมสดัส่วนของการส่ือสาร
ออนไลนม์ากข้ึน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเสพส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป  อีกทั้งยงัเพ่ิมช่องทางจดัจ าหน่ายเขา้
ไปยงัช่องทางออนไลน ์ เช่น  eThailandBEST.com  เป็นตน้  เพ่ือใหลู้กคา้มีทางเลือกในการซ้ือเพ่ิมมากข้ึน ไม่
จ าเป็นตอ้งไปซ้ือท่ีร้านคา้เพียงอยา่งเดียว 

 5. ความเส่ียงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ 
 จากนโยบายการเปิดการคา้เสรีของภาครัฐ  ท่ีภาษีน าเขา้ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนยต์ามขอ้ตกลงการ 
เปิดเขตเสรีการคา้ในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงสินคา้เคร่ืองส าอางรวมอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย  
ท าใหผู้ป้ระกอบการในไทยตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมในทุกดา้น และตอ้งปรับตน้ทุนใหร้องรับกบัมาตรฐานดงักล่าว 
 ผลกระทบ  
 ท าใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงข้ึน แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบริษทั คาดวา่จะไม่มาก 
เน่ืองจากเดิมฐานภาษีน าเขา้เคร่ืองส าอางอยูท่ี่  5%  ซ่ึงไม่สูงมาก  ดงันั้นเม่ือเป็นศูนยจึ์งกระทบไม่มาก  อีกทั้ง 
บริษทัฯ ยงัไดเ้ปรียบดา้นเทคโนโลยีการผลิตอีกดว้ย 
 - มาตรการป้องกนั  
   1. ดา้นผลิตภณัฑข์องบริษทั มีการพฒันาคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของประเทศ (กลุ่มบริษทัในเครือ) พฒันาวตัถุดิบครบวงจรดว้ยอุตสาหกรรมตน้น ้า  
รวมถึงมีการวิจยั และพฒันา  (Research & Development)  อยา่งต่อเน่ือง ท าใหสิ้นคา้ไดรั้บมาตรฐานสากล  ใน
ขณะเดียวกนับริษทัฯ  ใหค้วามส าคญักบัการวิจยัผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน  และท าการส ารวจผลการตอบสนองความ
ตอ้งการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและคุม้ค่าในการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  2. บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการพฒันาตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ ท าใหส้ามารถสร้างกิจกรรมการตลาด 
ท่ีเฉพาะเจาะจงและการส่ือสารท่ีแปลกใหม่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กวา่  โดยใชง้บโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์   
อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 3. มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  ท าใหเ้ขา้สู่ช่องทางการจ าหน่ายไดม้ากกวา่
และหลากหลายกวา่ 
  4. บริษทัฯ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน ์ในเคานเ์ตอร์ขายทุกจุดทัว่ประเทศ เพ่ือสามารถรวบรวม
ขอ้มูลการขายท่ีเกิดข้ึนทนัที (ระบบ Real Time) ท าใหส้ามารถบริหารการขายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศอยา่งคล่องตวั  
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รวดเร็ว  และสามารถบริหารสินคา้   ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีภูมิภาค ไดอ้ยา่งแม่นย  า       
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5. บริษทัฯ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการลดภาษีสินคา้น าเขา้  โดยการจดัหาสินคา้  หรือวตัถุดิบจาก
ประเทศเขตการคา้เสรี  เช่น  ประเทศจีน   ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถพฒันาตน้ทุนของผลิตภณัฑไ์ดดี้ยิ่งข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6.  ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี  
บริษทัฯ  ไดบ้นัทึกรายการบญัชีตามมาตรฐาน IFRS  ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบัในปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา  ดงันั้น 
งบการเงินในรอบปี 2559  จึงไม่มีผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี 

7. สินค้าล้าสมยั   
 บริษทัฯ เป็นผูข้ายสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยมในตวัสินคา้อยา่งรวดเร็ว ในปี 2559 บริษทัฯ มี
สินคา้คงเหลือจ านวน 3,687.72  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.29 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 18.26 ของ
สินทรัพยร์วม และมีอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 172 วนั ซ่ึงอาจมีความเส่ียงต่อความลา้สมยัของสินคา้ท่ีไม่
สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา มีตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีเพ่ิมข้ึน และตอ้งมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 
หรือดอ้ยค่า ท่ีท าใหก้ าไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง  
            บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายลดสินคา้คงเหลือลง เร่งจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการขายกบัสินคา้ท่ีระบายไดช้า้  ใช้
ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลการขาย ความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่าย การท าวิจยั
ผูบ้ริโภคเพ่ือวางแผนการสั่งผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ สามารถลด
สินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อนเป็นจ านวน 132.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.47 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

8. การลงทุน  
  บริษทัฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ จ านวน 122 บริษทั ในสดัส่วนการถือหุน้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทันั้น ๆ มีการถือหุ้นในลกัษณะไขวก้นัหรือยอ้นกลบัระหว่างบริษทัใน
เครือ บริษัทฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการของแต่ละบริษทั และจ านวน 3 บริษทั ในสัดส่วนการถือหุน้ท่ีเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึง
ถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
  ในการบริหารและตดัสินใจการลงทุนของบริษทัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
กนั หรือเอ้ือประโยชนต่์อกนัรวมทั้งเป็นการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียง  
  บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถา้บริษทัลงทุนใดขาดทุน บริษทัฯ จะบนัทึก
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนของบริษทั  โครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายไดข้องบริษทัและไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่างจากท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
  บริษทัฯ มีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยู่ในบริษทัท่ีร่วมลงทุน
หรืออยูใ่นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยดู์แลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และ
ขอ้มูลสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ในกลุ่มทราบปีละ
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คร้ัง  และรายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ  เพ่ือช่วยกันหาแนวทางแกไ้ข  อีกทั้ งในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม ่าเสมอในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทั
ลงทุนอยู่โดยเนน้ย  ้าในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีท าใหบ้ริษทันั้น ๆ ไดห้ลุดพน้จากธุรกรรมท่ีขาดทุน เพ่ือผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจนั้น ๆ 

9. การให้กู้ยืมเงนิและค า้ประกนั  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัในเครือ บริษทัท่ีมีธุรกิจต่อกนั และบริษทัร่วมทุน
รวม 4 บริษทั จ านวนเงิน 339.50 ลา้นบาท ปี 2558 จ านวนเงิน 283.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  56.50 ลา้นบาท 
เกิดจากการใหกู้เ้พ่ิม 74.50 ลา้นบาท ลดลงจากการรับช าระคืนเงินกู ้18.00 ลา้นบาท    
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระค ้าประกนั 11 บริษทั เป็นเงิน 259.17 ลา้นบาท ปี 2558 จ านวนเงิน 
222.22  ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปี  2558  จ านวน  36.95 ลา้นบาท  เกิดจากลดวงเงินค ้าประกนั  1  แห่ง  จ านวน  2.00  
ลา้นบาท  และค ้าประกนัเพ่ิม  3  แห่ง  จ านวน  38.95  ลา้นบาท  เป็นธุรกิจกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคา้ปลีกยา อาหารเสริม 
เคร่ืองส าอาง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจการจดัเกบ็ รับฝาก กระจาย จดัส่งสินคา้และธุรกิจการใหบ้ริการดา้น 
Contact Center และ E-Commerce one stop service ซ่ึงเป็นการค ้าประกนัตามสญัญาร่วมทุนโดยค ้าประกนัตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 
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