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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

 1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ  

 กรณีบริษทัฯ พึง่พาผู้ผลติรายใหญ่น้อยราย 

 บริษทัฯ มีผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่เพียง  1 - 2  รายในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ ์ หากมีปัจจยัท่ีท าใหบ้ริษทัผูผ้ลิตไม่
สามารถผลิตใหไ้ดใ้นปริมาณ และเวลาตามท่ีก าหนดไวย้อ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด 
         - มาตรการป้องกนั  
   1.   ฝ่ายผลิตภณัฑไ์ดจ้ดัท า  Interface Agreement  กบับริษทัผูผ้ลิตเพ่ือเป็นการรับประกนัท่ีจะส่งสินคา้
ตามเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนด  บริษทัผูผ้ลิตเหล่านั้นลว้นแต่เป็นบริษทัท่ีบริหารงานตามนโยบาย  ISO 9001  ซ่ึงจะ
ไดรั้บผลกระทบกบัความน่าเช่ือถือ  และธุรกิจของบริษทัเองในกรณีท่ีไม่สามารถจดัส่งสินคา้ได ้
  2.  บริษทัผูผ้ลิตเหล่าน้ีลว้นก่อตั้งข้ึนดว้ยนโยบายการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั   และเป็นบริษทัใน
เครือสหพฒัน์ ดว้ยกนั  เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกนัและกนัในการแข่งขนัอยูแ่ลว้   มีการท างานร่วมกนัดว้ย
ความสมัพนัธ์ลึกซ้ึงยาวนาน  โดยประสานแผนงานกนัอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการ
ผลิตและสามารถวางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที 
  3. มีการท างานเป็นทีมระหวา่งผูผ้ลิตและฝ่ายผลิตภณัฑม์ากข้ึนในรูปแบบ One Body โดยใชว้ิธีคิดแบบ 
Zero base ในการประชุมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ  ตั้งแต่การวางเป้าหมาย  Order  สินคา้  การวางแผนวตัถุดิบและการ
ผลิต  รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  ท าใหมี้ความแม่นย  าในการประเมิน
จ านวนระยะเวลายิ่งข้ึน  รวมทั้งการแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนัทนัทีกรณีท่ีมีการขายเพ่ิมข้ึนมากจนป้อนสินคา้ไม่ทนั 
  4. ท าวิจยัสินคา้กบักลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพนกังานขายท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดลกูคา้ก่อนออกจ าหน่ายสินคา้ 
เพ่ือใหรู้ปแบบสินคา้ท่ีออกจ าหน่าย สามารถตอบสนองความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
มากท่ีสุด 
  5. การแบ่งลอ๊ตในการผลิตสินคา้ เพ่ือดูแนวโนม้การตอบรับของตลาด และมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือน ามาปรับการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการบริหารสินค้าในร้านค้า  
 เน่ืองจากปัจจุบนั ร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั ประสบปัญหาเก่ียวกบัสตอ็กมีสินคา้เกินความตอ้งการ
ของลกูคา้ และไม่มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือลูกคา้ตอ้งการ หรือแมแ้ต่ไม่มีสินคา้ตรงความตอ้งการของลกูคา้ในร้านคา้
นั้นๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 
 - มาตรการป้องกนั  
   1. บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยี  IT  เขา้มาช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการบริหาร โดยสร้างระบบ  Quick Response 
Management  System : QRMS  เพ่ือใชบ้ริหารสินคา้และสตอ็กอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดว้ยระบบ  QRMS  น้ี  บริษทัฯ 
สามารถติดตามยอดขายและสตอ็กสินคา้เป็นรายวนัในทุกร้านคา้  ขอ้มลูท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ความตอ้งการของตลาด   
ติดตามความเคล่ือนไหวของสินคา้  เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขาย  สามารถเปิดสินคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  รวดเร็ว      
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ตรงกบัความตอ้งการของตลาด  และสามารถปรับเปล่ียนแผนงานการผลิต  เพ่ือบริหารการผลิตและการจ าหน่าย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. บริษทัฯ สร้างระบบเติมสินคา้อตัโนมติั (Auto Replenishment) เพ่ือน าระบบ QRMS  มาประยกุตใ์ช ้
อยา่งมีประโยชนแ์ละเตม็ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ในร้านคา้ใหส้มบูรณ์มากยิ่งข้ึน  โดยระบบเติมเตม็สินคา้
อตัโนมติัน้ี  จะน าขอ้มลูการขายสินคา้แต่ละ  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  ตั้งแต่การท า
วิจยัสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้   การสัง่สินคา้แต่ละแบบ  แต่ละสี  การท าการตลาดเพ่ือใหเ้กิดยอดขาย
ท่ีเติบโต  การจดัรายการส่งเสริมการขาย  เม่ือขายไดน้อ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวจ้ากการเปล่ียนแปลงของตลาดหรือ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
  4. บริษทัฯ พฒันาระบบการบริหารสตอ็กสินคา้ลา้สมยัท่ีคงคา้งอยูใ่นร้านคา้ โดยมีการระบุสถานะของ
สินคา้ในระบบ  QRMS  ท่ีร้านคา้อยา่งชดัเจน  ท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัการสินคา้กลุ่มน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   5. เพ่ิมความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ และกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ เพ่ือลดปริมาณสตอ็กหนา้ร้านคา้ มี
สินคา้คงเหลือสมดุลกบัการขาย แต่ไม่ท าใหเ้กิดปัญหาการสูญเสียโอกาสในการขาย  

 3.  ความเส่ียงเกีย่วกบัช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยการขายผา่นช่องทางหลกั  คือ  หา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่  และมีจ านวน  
Discount Store  เป็นส่วนนอ้ย  ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีการขยายตวัมาก  ทั้งกรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดั 
 - 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 
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 4. ความเส่ียงเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  (Customer  Behavior)  ทีเ่ปลีย่นไป 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก  ผูบ้ริโภคมีความจงรักภกัดีต่อแบรนดสิ์นคา้นอ้ยลง 
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ  การส่ือสารท่ีแปลกใหม่ รวดเร็ว กวา้งขวางแบบ  Globalisation  รวมถึงธุรกิจ และบริการท่ีเขา้มา
มีอิทธิพลต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค  ท าใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรม  “บริโภคนิยมตามกระแส”  สูงมาก  อีกทั้งความ                
ไม่แน่นอนทางการเมือง  ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพิถีพิถนัในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน  ส่งผลใหเ้กิดสภาวะการ
แข่งขนัรุนแรงมากข้ึนประกอบกบัการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบถึงประเทศไทย  ท าให้
ภาวการณ์ซ้ือสินคา้หดตวั จนตอ้งออกแคมเปญต่างๆ  เพ่ือกระตุน้ตลาด 
 - มาตรการป้องกัน  
   1. บริษทัฯ มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี ในราคาท่ีเหมาะสม  เพ่ือรองรับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน  สร้างความรู้สึกท่ีดีใหอ้ยูใ่นใจของผูบ้ริโภค  ขณะเดียวกนัยงัสร้างแรงกระตุน้ทาง
การตลาดท่ีน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง  และตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือรักษาฐานลกูคา้  และขยายฐานลกูคา้ใหม่ท่ี
อยากทดลองใชม้ากข้ึน  รวมถึงการมีระบบลูกคา้สมาชิก  (Customer Relationship Management)  ท่ีแขง็แกร่ง คือ  
His & Her Member 
  2. สร้างความหลากหลายของสินคา้เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  และยงัเป็นการ
ขยายฐานตลาดใหก้วา้งยิ่งข้ึน  เพ่ือเจาะกลุ่มลกูคา้ท่ียงัไม่เคยใชเ้คร่ืองส าอางบางประเภทมาก่อน  และส าหรับกลุ่มท่ี
ใชเ้ป็นประจ ากย็งัเป็นการเพ่ิมความถ่ีในการใชใ้หม้ากยิ่งข้ึนอีกดว้ย 
   3. บริษทัฯ  เนน้การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  บริษทัฯ เลง็เห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว  จึงจดัใหมี้หอ้ง  Focus group  ท่ีใชใ้นการ  
เชิญกลุ่มลกูคา้เขา้มาสมัมนากลุ่มยอ่ย  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลกูคา้ ระดบัความช่ืนชอบ รวมถึงความ
ตอ้งการต่างๆ ทั้งก่อนออกสินคา้ และหลงัการออกสินคา้  เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มา
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ  ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ   และสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ในทุกช่วงวยั  ทุกไลฟ์สไตล ์  ทั้งดา้นฟังกช์ัน่และแฟชัน่ โดยอยูบ่นพ้ืนฐานสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ ในราคาท่ีคุม้ค่า  

 5. ความเส่ียงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ 
 จากนโยบายการเปิดการคา้เสรีของภาครัฐ  ท าใหใ้นปี  2553  เป็นปีแรกท่ีภาษีน าเขา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เป็นศูนยต์ามขอ้ตกลงการเปิดเขตเสรีการคา้ในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงสินคา้เคร่ืองส าอางรวมอยูใ่นกลุ่มท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย ท าใหผู้ป้ระกอบการในไทยตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมในทุกดา้น และตอ้งปรับตน้ทุนใหร้องรับ
กบัมาตรฐานดงักล่าว 
 ผลกระทบ  
 ท าใหเ้กิดสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงข้ึน แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบริษทั คาดวา่จะไม่มาก 
เน่ืองจากเดิมฐานภาษีน าเขา้เคร่ืองส าอางอยูท่ี่  5%  ซ่ึงไม่สูงมาก ดงันั้นเม่ือเป็นศูนยจึ์งกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษทัฯ 
ยงัไดเ้ปรียบดา้นเทคโนโลยีการผลิตอีกดว้ย 
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 - มาตรการป้องกนั  
   1. ดา้นผลิตภณัฑข์องบริษทั มีการพฒันาคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของประเทศ (กลุ่มบริษทัในเครือ) พฒันาวตัถุดิบครบวงจรดว้ยอุตสาหกรรมตน้น ้า  
รวมถึงมีการวิจยั และพฒันา  (Research & Development)  อยา่งต่อเน่ือง ท าใหสิ้นคา้ไดรั้บมาตรฐานสากล  ใน
ขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการวิจยัผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึน  และท าการส ารวจผลการตอบสนองความ
ตอ้งการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจและคุม้ค่าในการซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
  2. บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในการพฒันาตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ ท าใหส้ามารถสร้างกิจกรรมการตลาดท่ี
เฉพาะเจาะจงและการส่ือสารท่ีแปลกใหม่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้กวา่  โดยใชง้บโฆษณา  ประชาสมัพนัธ์  อยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 3. มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัคู่คา้อยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  ท าใหเ้ขา้สู่ช่องทางการจ าหน่ายไดม้ากกวา่
และหลากหลายกวา่ 
  4. บริษทัฯ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน ์ในเคานเ์ตอร์ขายทุกจุดทัว่ประเทศ เพ่ือสามารถรวบรวม
ขอ้มลูการขายท่ีเกิดข้ึนทนัที (ระบบ Real Time) ท าใหส้ามารถบริหารการขายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศอยา่งคล่องตวั  
รวดเร็ว  และสามารถบริหารสินคา้   ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละพ้ืนท่ีภูมิภาค ไดอ้ยา่งแม่นย  า       
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5. บริษทัฯ สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการลดภาษีสินคา้น าเขา้  โดยการจดัหาสินคา้  หรือวตัถุดิบจาก
ประเทศเขตการคา้เสรี  เช่น  ประเทศจีน   ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถพฒันาตน้ทุนของผลิตภณัฑไ์ดดี้ยิ่งข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6.  ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี  
 ผลกระทบจากลกัษณะการด าเนินงานตามปกติของบริษทั  
 จากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 12  เร่ืองภาษีเงินได ้  บริษทัฯ มีหน้ีสินภาษีไดเ้งินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557  เท่ากบั 58.31 ลา้นบาท   เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  เท่ากบั 25.40 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 
32.91 ลา้นบาท  ปรากฏอยูใ่นส่วนของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับปี 2557  เท่ากบั 30.56 ลา้นบาท   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปี  2556  เท่ากบั 76.45 ลา้นบาท 
แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 จากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 19  เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน  บริษทัฯ ไดต้ั้งหน้ีสินผลประโยชนข์อง
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เท่ากบั 524.75 ลา้นบาท   เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   เท่ากบั 478.81 
ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึน 45.94 ลา้นบาท  ปรากฏอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 จากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 36   เร่ืองการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  บริษทัฯ  มีการกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เท่ากบั 9.81 ลา้นบาท  ลดลง 43.07 ลา้นบาท   เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556   มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนเท่ากบั 33.26 ลา้นบาท ปรากฏอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 จากมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 40   เร่ืองการบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี  และตราสารทุน บริษทัฯ 
มีก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับราคาหลกัทรัพย ์ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   3,248.61  ลา้นบาท  เทียบกบั   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2,996.00 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 252.61 ลา้นบาท ปรากฏอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 จากรายการทั้ง  4  บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนในงบการเงินปี 2557   เท่ากบั 31.24 ลา้นบาท   มีผลกระทบกบั
บริษทัฯ เพียงร้อยละ 0.70 ของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

 7. สินค้าล้าสมัย  
  บริษทัฯ ขายสินคา้อุปโภคซ่ึงเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยมในตวัสินคา้อยา่งรวดเร็ว  ในปี 
2557   บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ  3,863.03  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  55.84 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 
20.90  ของสินทรัพยร์วม และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 193 วนั   การมีสินคา้คงเหลือจ านวนมากอาจ
ส่งผลใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายออกไปไดท้นัเวลา   ท าใหสิ้นคา้ลา้สมยัได ้ และมีตน้ทุนในการบริหารจดัการท่ีสูง    
และตอ้งมีการตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าท่ีท าใหก้ าไรสุทธิ  และสภาพคล่องของบริษทัลดลง  อยา่งไรกต็าม
บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการเพ่ือไม่ใหมี้สินคา้คงคา้งนาน  โดยสินคา้ท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ บริษทัฯ จะ
ระบายสินคา้ดงักล่าวออกไปโดยเร่งจดัท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย  
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใชร้ะบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ขอ้มลูการขายสินคา้ ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
แต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายเพ่ือลดปริมาณการส ารองสินคา้ และระยะเวลาการขายสินคา้ ในปี 2557 บริษทัฯ 
สามารถลดปริมาณสินคา้ลง  236.45  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงมีสินคา้คงเหลือ 4,099.48 ลา้นบาท 

 8. การลงทุน  
  บริษทัฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ  จ านวน 137 บริษทั  ในสดัส่วนการถือหุน้
ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทันั้น ๆ  มีการถือหุน้ในลกัษณะไขวก้นัหรือยอ้นกลบัระหวา่งบริษทั
ในเครือ  บริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคณะ –
กรรมการของแต่ละบริษทั  และจ านวน 2 บริษทั ในสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงถือ
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
  ในการบริหารและตดัสินใจการลงทุนของบริษทัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
กนั หรือเอ้ือประโยชนต่์อกนัรวมทั้งเป็นการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียง  
  บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถา้บริษทัลงทุนใดขาดทุน บริษทัฯ จะบนัทึก
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนของบริษทั  โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายไดข้องบริษทัและไม่ท าใหเ้กิดความแตกต่างจากท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
  บริษทัฯ  มีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน   โดยแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัท่ีร่วมลงทุน
หรืออยูใ่นบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยด์ูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และ
ขอ้มลูสถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน   เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ในกลุ่มทราบ 
ปีละคร้ัง   และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ  เพ่ือช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข  อีกทั้งในการประชุม 
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คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารประชุมอยา่งสม ่าเสมอในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทั
ลงทุนอยูโ่ดยเนน้ย  ้าในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีท าใหบ้ริษทันั้นๆ ไดห้ลุดพน้จากธุรกรรมท่ีขาดทุน เพ่ือผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจนั้นๆ 

 9. การให้กู้ยมืเงินและค า้ประกนั   
  บริษทัฯ  มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยดา้นอสงัหาริมทรัพย ์  เพ่ือท าโครงการบา้นทาวนเ์ฮา้ส์ประมาณ  230  ยนิูต  
ซ่ึงเป็นการขยายช่องทางธุรกิจใหม่  โดยบริษทัเป็นผูใ้หเ้งินกูย้ืม  ส่วนการค ้าประกนับริษทัไดล้ดวงเงินค ้าประกนั    
2 แห่ง   เป็นจ านวนเงิน  11.50  ลา้นบาท   และค ้าประกนัเพ่ิม 1 แห่ง   เป็นจ านวนเงิน  17.75  ลา้นบาท  เป็นธุรกิจ 
ขายปลีกเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ ารุงสุขภาพ เสริมความงาม  ผลิตภณัฑย์า สินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็น Supply Chain 
ใหก้บับริษทัดา้นช่องทางการขาย 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัในเครือและบริษทัท่ีมีธุรกิจต่อกนัรวม 5 บริษทั 
จ านวนเงิน  163.80   ลา้นบาท   และมีภาระค ้าประกนัจ านวน 10 บริษทั  เป็นเงิน  175.72  ลา้นบาท รวมเป็นเงิน  
339.52  ลา้นบาท   เปรียบเทียบกบัปี  2556   จ านวนรวม  269.47 ลา้นบาท   จากการเพ่ิมข้ึนของเงินใหกู้ย้ืมเป็น
จ านวนเงิน  63.80  ลา้นบาท  และจากการใหค้ ้าประกนัเพ่ิม 6.25 ลา้นบาท 


