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1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต  
ในด้านปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ ให้ความส�าคญั และวางแผนการบรหิารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ โดยครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยงเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่บริษัทฯ ก�าหนด

-   มาตรการป้องกัน
เลอืกบรษิทัผูผ้ลติท่ีบรหิารงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัคู่ค้าจะมแีนวทางในการท�างานทีเ่ป็นระบบ และท�าตามนโยบาย     

การผลิตสินค้าที่บริษัทก�าหนดได้ เพื่อเป็นการรับประกันที่จะส่งสินค้าตามเปาหมาย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายการสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกัน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถวางแผนร่วมกัน
ในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า
ความเสีย่งด้านการบรหิารสินค้าไม่สมดลุกบัความต้องการของลกูค้า เช่น มีสตอ็กสนิค้าเกนิความต้องการของลกูค้า และไม่มสีนิค้าจ�าหน่ายเมือ่ลกูค้า

ต้องการ ซึง่มผีลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด กอปรกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดออนไลน์ทีร่วดเรว็ ท�าให้การวางแผนการผลติต้อง       
มคีวามคล่องตัวมากขึ้น พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งรูปแบบแฟชั่น และจ�านวนการผลิต

-   มาตรการป้องกัน
1. บริษัทฯ น�าระบบ Quick Response Management System หรือ QRMS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารสินค้า และสต็อกอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาด ตดิตามความเคลือ่นไหวของสนิค้า เพือ่ลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย สามารถเปิดขายสนิค้าได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพือ่ลดความเส่ียงในการบรหิารสตอ็กสนิค้า บรษิทัฯ ใช้ระบบเติมสินค้าอตัโนมตั ิ(Auto Replenishment) โดยน�าระบบ QRMS มาประยุกตใ์ช้
อย่างมปีระโยชน์และเต็มประสทิธภิาพในการบรหิารสนิค้าในร้านค้าให้สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้มีสนิค้าตรงตามความต้องการของลกูค้าด้วยปริมาณที่

เหมาะสม ท�าให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย  

3.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยขายผ่านช่องทางหลักที่มีความจ�ากัดของพื้นที่และสาขา

-   มาตรการป้องกัน 
1. บริษัทฯ มีนโยบายรุกขยายช่องทางการขายผ่าน Discount Store มากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการขายและการสั่งสินค้าให้เหมาะสม

กับความต้องการและก�าลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลติสนิค้าทีม่รีาคาและคณุภาพตรงตามความต้องการ
ของกลุม่เปาหมาย โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้าซึง่เน้นรปูแบบและสสีนัตามแฟชั่นเป็นหลัก

2. เร่งขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการร่วม
มือกับลาซาด้า เพื่อจ�าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ขยาย Outlet ในลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง รูปแบบ Specialty Store เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดจ�าหน่ายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางจัดจ�าหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั่วประเทศ

4.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer  Behavior) ที่เปลี่ยนไป
ความเสีย่งด้านพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จนสนิค้าปรบัตวัไม่ทนั การใช้เทคโนโลยตีามยคุตามสมัย ตอบสนองความต้องการ 

และความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการใช้จ่ายออนไลน์ ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความสนใจการเข้าถึงโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อาทิ การใช้ 
Social Media เช่น Facebook, Line, Youtube, Instagram และอื่น ๆ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรม
ผู้บริโภคให้หันไปใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น คือ ความสะดวกสบายของการช้อปปิ้งออนไลน์ ถัดมาคือการจัดส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ผู้บริโภค และการพัฒนาธุรกิจให้มีบริการที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในด้านความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด

-   มาตรการป้องกัน  
1. สร้างความหลากหลายของสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเจาะกลุ่ม

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทมาก่อน ส�าหรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจ�าก็ยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2. บรษิทัฯ ท�าการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผูบ้รโิภค ซึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จดัท�า Focus Group โดยเชญิลกูค้าเข้ามาสมัมนา   
กลุ่มย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใหส้ามารถ
ตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น 
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3. เพิม่การสือ่สาร สร้างความเข้าใจกับลกูค้าทุกวยั ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านส่ือออนไลน์ โดยบรษิทัฯ เพิม่ช่องทางการส่ือสารให้มากขึน้ครอบคลุม
ทุกช่องทาง เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังยังเพ่ิมช่องทางจัดจ�าหน่าย
เข้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น eThailandBEST.com และลาซาด้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องไปซื้อที่ร้าน
ค้าเพียงอย่างเดียว 

4. บรษิทัฯ มุง่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี ในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่รองรบัความต้องการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึน้  สร้างความ
รู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเปาหมายเฉพาะเพื่อรักษา      
ฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่อยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ที่แข็งแกร่ง 
คือ His & Her Member

5. บรษัิทฯ มุง่เน้นปรบัปรงุและพฒันาระบบให้มคีวามทนัสมยั ตอบโจทย์ผูบ้รโิภค ท้ังด้าน E-Commerce ในเว็บไซด์ www.eThailandBEST.com 
ให้รองรับการใช้จ่ายทางออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน รวมถึงร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จ�ากัด ที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลสินค้าอย่างยาวนาน ในการจัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกลไกในการกระจายสินค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ให้บริการทั่วประเทศ จึงเป็นค�าตอบที่ดีส�าหรับลูกค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ได้มีความมั่นใจ ปลอดภัย และขนส่งรวดเร็ว

5.  ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ
จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ทีภ่าษนี�าเข้าในกลุม่ประเทศอาเซยีนเป็นศนูย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรกีารค้าในกลุม่อาเซยีน ซ่ึงสนิค้า

เคร่ืองส�าอางรวมอยูใ่นกลุม่ทีต้่องปฏบิตัติามข้อตกลงดงักล่าวด้วย ท�าให้ผูป้ระกอบการในไทยต้องเตรยีมตวัให้พร้อมในทกุด้าน และต้องปรับต้นทนุให้รองรบั
กบัมาตรฐานดงักล่าว

ส่งผลให้เกดิสภาวะการแข่งขันทางการตลาดทีร่นุแรงข้ึน แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อบรษิทั คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากฐานภาษีน�าเข้าเครื่องส�าอาง
อยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

6.  สินค้าล้าสมัย 
บรษิทัฯ เป็นผูข้ายสนิค้าแฟชัน่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงความนยิมในตวัสนิค้าอย่างรวดเรว็ ในปี 2561 บรษิทัฯ มสีนิค้าคงเหลอืจ�านวน 3,356.99 ล้านบาท

หรอืคดิเป็นร้อยละ 43.85 ของสนิทรพัย์หมนุเวยีน และร้อยละ 14.25 ของสินทรัพย์รวม และมอีตัราหมนุเวยีนของสินค้าคงเหลอื 156 วนั ซึง่อาจมคีวามเสี่ยง
ต่อความล้าสมยัของสนิค้าที่ไม่สามารถจ�าหน่ายออกไปได้ทนัเวลา มต้ีนทนุในการบรหิารจดัการทีเ่พิม่ขึน้ และต้องมกีารตัง้ค่าเผือ่สนิค้าล้าสมัยหรอืด้อยค่า 
ที่ท�าให้ก�าไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายลดสินค้าคงเหลือลง เร่งจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายกับสินค้าท่ีระบายได้ช้า ใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูล   
การขาย ความต้องการของผูบ้รโิภคแต่ละช่องทางการจดัจ�าหน่าย การท�าวิจยัผูบ้รโิภคเพือ่วางแผนการสัง่ผลติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ท�าให้ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นจ�านวน 69.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน

7.  การลงทุน
บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ  จ�านวน 118 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทนั้น ๆ และจ�านวน 4 บริษัท ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อน
กลบัระหว่างบรษัิทในเครอื บรษิทัฯ ไม่มีอ�านาจควบคมุกจิการในบริษัทท่ีลงทุน การบรหิารงานของบรษัิทดังกล่าวข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการของแต่ละบรษิทั 

ในการบรหิารและตดัสนิใจการลงทนุของบรษิทัเป็นไปในลกัษณะของการร่วมลงทุนในธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกนั หรอืเอือ้ประโยชน์ต่อกนัรวมท้ังเป็นการ
ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนไว้ในงบก�าไรขาดทุนของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ท�าให้เกิดความแตกต่าง
จากที่รับรู้ในงบการเงิน

บริษัทฯ มีมาตรการในการปองกันความเส่ียงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ท�าธุรกิจเกี่ยวเนื่อง      
กับกิจการท่ีลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทท่ีลงทุน เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้นและ
รายงานให้บรษิทัและผูถ้อืหุน้ในกลุม่ทราบปีละครัง้ และรายงานทนัทีทีเ่กดิเหตกุารณ์ผดิปกตหิรอืวกิฤต ิเพือ่ช่วยกนัหาแนวทางแก้ไข อกีทัง้ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารประชุมอย่างสม�า่เสมอในผลการด�าเนนิงานของกจิการทีบ่ริษทัลงทุนอยูโ่ดยเน้นย�า้ในธรุกจิทีข่าดทนุ  และ
หาวิธีการที่ท�าให้บริษัทนั้น ๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลก�าไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้น ๆ

8.  การให้กู้ยืมเงินและค�้าประกัน 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิให้กู้ยืมแก่บรษิทัร่วมทนุรวม 4 บรษิทั จ�านวนเงนิ 232.51ล้านบาท ปี 2560 จ�านวนเงนิ 255.70 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2560  23.19 ล้านบาท เนื่องจากการรับช�าระคืนเงินกู้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระค�้าประกัน 12 บริษัท เป็นเงิน 333.08 ล้านบาท ปี 2560 จ�านวนเงิน 333.08 ล้านบาท จ�านวนเงิน

ค�้าประกันไม่มีเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และเป็นการค�้าประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค�้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

รายงานประจำาปี 2561
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