ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ในด้านปัจจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และส่งผลกกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ทางบริษทั ได้ให้ความสำาคัญ และวางแผนการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่บริษัทฯ กำาหนด

- มาตรการปองกัน

เลือกบริษัทผู้ผลิตที่บริหารงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ทำาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทคู่ค้าจะมีแนวทางในการทำางานที่เป็นระบบ และทำาตาม
นโยบายการผลิตสินค้าที่บริษัทกำาหนดได้ เพื่อเป็นการรับประกันที่จะส่งสินค้าตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบาย
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นบริษทั ในเครือสหพัฒน์ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกัน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถ
วางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า

ความเสีย่ งด้านการบริหารสินค้าไม่สมดุลกับความต้องการของลูกค้า เช่น มีสต็อกสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มสี นิ ค้าจำาหน่ายเมือ่ ลูกค้า
ต้องการ ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

- มาตรการปองกัน

1. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยนำาระบบ Quick Response Management System หรือ QRMS เพื่อ
บริหารสินค้าและสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูลที่ได้
นำามาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลือ่ นไหวของสินค้า เพือ่ ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเปิดขายสินค้าได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจำาหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ลดความเสีย่ งในการบริหารสต็อกสินค้า บริษทั ฯ ใช้ระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยนำาระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้
อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มสี นิ ค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่
เหมาะสม ทำาให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับชองทางการจัดจำาหนาย

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดยขายผ่านช่องทางหลักที่มีความจำากัดของพื้นที่และสาขา

- มาตรการปองกัน

1. บริษทั ฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store มากขึน้ รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นระบบการขายและการสัง่ สินค้า เฉพาะช่องทางนี้
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำาลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตสินค้าที่มีราคาและคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก
2. เร่งขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าออนไลน์ทมี่ จี าำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา มีการร่วมมือ
กับลาซาด้า เพื่อจำาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ขยาย Outlet ในรูปลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง ในรูปแบบ Specialty Store เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดจำาหน่ายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางจัดจำาหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั่วประเทศ

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป
ความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนสินค้าปรับตัวไม่ทัน

- มาตรการปองกัน

1. สร้างความหลากหลายของสินค้า เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิง่ ขึน้ เพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้า
ทีย่ งั ไม่เคยใช้เครือ่ งสำาอางบางประเภท หรือผลิตภัณฑ์บางประเภทมาก่อน สำาหรับกลุม่ ทีใ่ ช้เป็นประจำาก็ยงั เป็นการเพิม่ ความถีใ่ นการใช้ให้มากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
2. บริษัทฯ ทำาการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดทำา Focus Group โดยเชิญลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่ม
ย่อย เพือ่ สอบถามความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน เพือ่ นำาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น
3. เพิ่มการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับลูกค้าทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยบริษัทฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นครอบคลุม
ทุกช่องทาง เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางจัดจำาหน่าย
เข้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น eThailandBEST.com และลาซาด้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่จำาเป็นต้องไปซื้อที่ร้าน
ค้าเพียงอย่างเดียว
4. บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี ในราคาทีเ่ หมาะสม เพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุม่ มากขึน้ สร้างความรูส้ กึ
ทีด่ ีให้อยู่ในใจของผูบ้ ริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุน้ ทางการตลาดทีน่ า่ สนใจอย่างต่อเนือ่ ง และตรงกับกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพือ่ รักษาฐานลูกค้า
และขยายฐานลูกค้าใหม่ทอี่ ยากทดลองใช้มากขึน้ รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ทีแ่ ข็งแกร่งคือ His & Her
Member

ปัจจัยความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ที่ภาษีนำาเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน
ซึ่งสินค้าเครื่องสำาอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทำาให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับ
ต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว
ส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดทีร่ นุ แรงขึน้ แต่ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อบริษทั คาดว่าจะไม่มาก เนือ่ งจากฐานภาษีนาำ เข้าเครือ่ งสำาอางอยูท่ ี่
5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

6. สินค้าล้าสมัย

บริษทั ฯ เป็นผูข้ ายสินค้าแฟชัน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจำานวน 3,426.79 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 49.64 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 14.72 ของสินทรัพย์รวม และมีอตั ราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 163 วัน ซึง่ อาจมีความเสีย่ ง
ต่อความล้าสมัยของสินค้าที่ไม่สามารถจำาหน่ายออกไปได้ทนั เวลา มีตน้ ทุนในการบริหารจัดการทีเ่ พิม่ ขึน้ และต้องมีการตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า
ที่ทำาให้กำาไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง
บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายลดสินค้าคงเหลือลง เร่งจัดทำากิจกรรมส่งเสริมการขายกับสินค้าที่ระบายได้ช้า ใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
การขาย ความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละช่องทางการจัดจำาหน่าย การทำาวิจยั ผูบ้ ริโภคเพือ่ วางแผนการสัง่ ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทำาให้ในปี 2560 บริษทั ฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นเป็นจำานวน 260.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.08 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น

7. การลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ จำานวน 120 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั นัน้ ๆ มีการถือหุน้ ในลักษณะไขว้กนั หรือย้อนกลับระหว่างบริษทั ในเครือ บริษทั ฯ ไม่มอี าำ นาจควบคุมกิจการในบริษทั ทีล่ งทุน การบริหารงานของบริษทั
ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั คณะกรรมการของแต่ละบริษทั และจำานวน 4 บริษทั ในสัดส่วนการถือหุน้ ทีเ่ กินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ ถือเป็นบริษทั ย่อยของ
บริษัท บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 157 )
ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษทั เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน หรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กันรวมทัง้ เป็นการ
ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนไว้ในงบกำาไรขาดทุนของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ทำาให้เกิดความแตกต่าง
จากที่รับรู้ในงบการเงิน
บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยูใ่ นบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและ
รายงานให้บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในกลุม่ ทราบปีละครัง้ และรายงานทันทีทเี่ กิดเหตุการณ์ผดิ ปกติหรือวิกฤติ เพือ่ ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทัง้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่าำ เสมอในผลการดำาเนินงานของกิจการทีบ่ ริษทั ลงทุนอยูโ่ ดยเน้นย้าำ ในธุรกิจทีข่ าดทุน และ
หาวิธีการที่ทำาให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำาไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

8. การให้กู้ยืมเงินและค้ำาประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ร่วมทุนรวม 4 บริษทั จำานวนเงิน 255.70 ล้านบาท ปี 2559 จำานวนเงิน 339.50 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 83.80 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำาระคืนเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระค้ำาประกัน 12 บริษัท เป็นเงิน 333.08 ล้านบาท ปี 2559 จำานวนเงิน 259.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 จำานวน 73.91 ล้านบาท เกิดจากลดวงเงินค้าำ ประกัน 2 บริษทั จำานวน 19.00 ล้านบาท เพิม่ วงเงินค้าำ ประกัน 1 บริษทั จำานวน 17.29 ล้านบาทและ
ค้ำาประกันเพิ่ม 1 บริษัท จำานวน 75.62 ล้านบาท เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการค้ำาประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำาประกันตามสัดส่วน
การถือหุ้น

