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1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
ในด้านปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และวางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ โดยครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและตรงตามเวลาที่บริษัทฯ ก�าหนด

-   มาตรการป้องกัน
เลือกบริษัทผู้ผลิตที่บริหารงานตามมาตรฐานสากล  ISO 9001 ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทคู่ค้าจะมีแนวทางในการท�างานที่เป็นระบบ และท�าตาม 

นโยบายการผลติสนิค้าท่ีบริษัทก�าหนดได้ เพือ่เป็นการรับประกนัท่ีจะส่งสนิค้าตามเป้าหมาย ซ่ึงบรษัิทผูผ้ลติเหล่านีล้้วนก่อตัง้ขึน้ด้วยนโยบายการสนบัสนนุ
ซึ่งกันและกัน และเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกัน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถวางแผนร่วมกัน
ในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

2.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า
ความเสีย่งด้านการบรหิารสนิค้าไม่สมดลุกบัความต้องการของลกูค้า เช่น มีสตอ็กสนิค้าเกนิความต้องการของลกูค้า และไม่มสีนิค้าจ�าหน่ายเม่ือลกูค้า

ต้องการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด กอปรกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดออนไลน์ท่ีรวดเรว็ ท�าให้การวางแผนการผลติต้องมีความ
คล่องตวัมากขึน้ พร้อมรบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท้ังรปูแบบแฟช่ัน และจ�านวนการผลติ

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

มปีระสิทธภิาพ ดว้ยระบบ QRMS นี ้บริษทัฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินคา้เป็นรายวนัในทกุร้านค้า ข้อมลูที่ไดน้�ามาวเิคราะห์ความต้องการ
ของตลาด ตดิตามความเคลือ่นไหวของสนิค้า เพือ่ลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย สามารถเปิดขายสนิค้าได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ ตรงกบัความต้องการ
ของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารสต็อกสินค้า บริษัทฯ ใช้ระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) โดยน�าระบบ QRMS มาประยุกต์
ใช้อย่างมีประโยชน์และเตม็ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน เพือ่ให้มสีนิค้าตรงตามความต้องการของลกูค้าด้วยปรมิาณ
ที่เหมาะสม ท�าให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย  

3.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย
บรษัิทฯ ด�าเนนิธรุกจิโดยขายผ่านช่องทางหลกัท่ีมคีวามจ�ากดัของพืน้ท่ีและสาขา 

-   มาตรการป้องกัน
1. บริษัทฯ มีนโยบายรุกขยายช่องทางการขายผ่าน Discount Store มากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการขายและการสั่งสินค้าให้เหมาะสม

กับความต้องการและก�าลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยผลิตสินค้าที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งเน้นรูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก

2. เร่งขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้เพิม่มากข้ึน โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าออนไลน์ท่ีมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา มกีารร่วมมอื 
กับลาซาด้า เพื่อจ�าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ขยาย Outlet ในลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง รูปแบบ Specialty Store เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดจ�าหน่ายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางจัดจ�าหน่ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั่วประเทศ

  
4.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป

ความเสีย่งด้านพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จนสนิค้าปรบัตวัไม่ทัน การใช้เทคโนโลยีตามยุคตามสมยั ตอบสนองความต้องการ  
และความสะดวกสบายของผูบ้รโิภคในการใช้จ่ายออนไลน์ ท�าให้พฤติกรรมของผูบ้รโิภคให้ความสนใจการเข้าถงึโลกออนไลน์เพิม่มากข้ึน อาทิ การใช้ Social 
Media เช่น Facebook, Line, Youtube, Instagram และอืน่ๆ ส่งผลให้กลุม่ลกูค้าออนไลน์ขยายตวัอย่างรวดเรว็ ปัจจยัท่ีสนบัสนนุพฤตกิรรมผูบ้รโิภคให้หัน
ไปใช้จ่ายออนไลน์มากข้ึน คอื ความสะดวกสบายของการช้อปป้ิงออนไลน์ ถดัมาคอืการจดัส่งท่ีรวดเรว็ ปลอดภยั การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ตอบ
โจทย์ผูบ้รโิภค และการพัฒนาธรุกจิให้มบีรกิารท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่งผลให้บรษัิทฯ ต้องปรบัตวัในด้านความรู ้ ความสามารถของบุคลากร ให้ก้าวทัน
เทคโนโลย ีเพ่ือตอบรบัการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็ท่ีสดุ

-   มาตรการป้องกัน  
1. สร้างความหลากหลายของสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเจาะกลุ่ม

ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทมาก่อน ส�าหรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจ�าก็ยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
2. บริษัทฯ ท�าการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดท�า Focus Group โดยเชิญลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่ม

ย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็น ในทุกๆ ด้าน เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบ
สนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น 

ปัจจัยความเสี่ยง
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3. เพ่ิมการสือ่สาร สร้างความเข้าใจกับลกูค้าทุกวยั ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านสือ่ออนไลน์ โดยบรษัิทฯ เพิม่ช่องทางการสือ่สารให้มากข้ึนครอบคลมุ
ทุกช่องทาง เพิ่มสัดส่วนการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่าย
เข้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น eThailandBEST.com และลาซาด้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องไปซื้อที่
ร้านค้าเพียงอย่างเดียว 

4. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ท่ีอยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management)  
ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member

5. บรษัิทฯ มุ่งเน้นปรบัปรงุและพฒันาระบบให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ผูบ้รโิภค ท้ังด้าน E-Commerce ในเวบ็ไซด์ www.eThailandBEST.com 
ให้รองรบัการใช้จ่ายทางออนไลน์ได้สะดวกมากข้ึน รวมถงึร่วมมือกบับรษัิทพนัธมิตร บรษัิท ไทเกอร์ ดสิทรบิิวชัน่ แอนด์ โลจสิตคิส์ จ�ากดั ท่ีมีประสบการณ์ 
ในการดูแลสินค้าอย่างยาวนาน ในการจัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกลไกในการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการ 
ทั่วประเทศ จึงเป็นค�าตอบที่ดีส�าหรับลูกค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ได้มีความมั่นใจ ปลอดภัย และขนส่งรวดเร็ว

6. ออนไลน์ ดสิรปัช่ัน ส่งผลให้หลายธรุกจิได้รบัผลกระทบจากการท่ีดจิติอลมบีทบาทเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้จ่าย ความเป็นอยู ่และไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภค ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการจับจ่ายของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม ธุรกิจค้าปลีกจ�าต้องรีบปรับตัว ปรับโครงสร้างกลยุทธ์ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ซ่ึงบรษัิทฯ ได้พฒันาระบบโครงสร้างกลยุทธ์ พร้อมปรบัรปูแบบธรุกจิใหม่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงและการแข่งขัน 
อีกทั้งเน้นสร้างแบรนด์ในสื่อดิจิตอล และเชื่อมระบบการท�างานกับคู่ค้าออนไลน์ อาทิ Lazada, Shopee เพื่อสร้างคุณค่าลูกค้าให้เชื่อมโยงทั้ง Online 
และ Offline พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเฉพาะช่องทาง

5.  ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ
จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ท่ีภาษีน�าเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน  

ซึ่งสินค้าเครื่องส�าอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ท�าให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับ
ต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

ส่งผลให้เกดิสภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีรนุแรงข้ึน แต่ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนต่อบรษัิท คาดว่าจะไม่มาก เนือ่งจากฐานภาษีน�าเข้าเครือ่งส�าอางอยู่ท่ี  
5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย  

6.  ความเสี่ยงจากจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลง
สนิค้าท่ีบรษัิทฯ เป็นตวัแทนน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายเป็นสนิค้าท่ีเป็นความต้องการของกลุม่นกัท่องเท่ียวจนี รสัเซีย และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง  

เมื่อจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลกระทบกับการขายของบริษัท โดยเฉพาะจังหวัดที่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว

-   มาตรการป้องกัน
1. ปรับแผนส่งเสริมการขายเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศทดแทน หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่ยังเข้ามาในประเทศ
2. วางแผนร่วมกับห้างสรรพสินค้าเพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่ยังเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศให้มาที่ร้านหรือจุดขายเพิ่มมากขึ้น
3. ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวชอบใช้เมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศ

7.  สินค้าล้าสมัย
บรษัิทฯ เป็นผูข้ายสนิค้าแฟชัน่ท่ีมีการเปลีย่นแปลงความนยิมในตวัสนิค้าอย่างรวดเรว็ ในปี 2562 บรษัิทฯ มสีนิค้าคงเหลอืจ�านวน 3,601.69 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 47.45 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 15.27 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 166 วัน ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงต่อความล้าสมัยของสินค้าท่ีไม่สามารถจ�าหน่ายออกไปได้ทันเวลา มีต้นทุนในการบริหารจัดการท่ีเพิ่มข้ึน และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้า 
ล้าสมัยหรือด้อยค่า ที่ท�าให้ก�าไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือค้างนาน  โดย
สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทฯ จะระบายสินค้าดังกล่าวออกไปโดยเร่งจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย

 
8.  การลงทุน 

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ  จ�านวน 117 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทนั้น ๆ และจ�านวน 4 บริษัท ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อน
กลบัระหว่างบรษัิทในเครอื บรษัิทฯ ไม่มีอ�านาจควบคมุกจิการในบรษัิทท่ีลงทุน การบรหิารงานของบรษัิทดงักล่าวข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการของแต่ละบรษัิท 

ในการบรหิารและตดัสนิใจการลงทุนของบรษัิทเป็นไปในลกัษณะของการร่วมลงทุนในธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกนั หรอืเอ้ือประโยชน์ต่อกนัรวมท้ังเป็นการ
ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง 

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

ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ท�าธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
กจิการท่ีลงทุนเป็นศนูย์ดแูลเงนิลงทุนคอยตดิตามตรวจสอบงบการเงนิ และข้อมูลสถานการณ์ของบรษัิทท่ีลงทุน เพือ่ทราบปัญหาท่ีเกดิขึน้และรายงาน
ให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม�่าเสมอในผลการด�าเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่โดยเน้นย�้าในธุรกิจที่ขาดทุน และหา
วิธีการที่ท�าให้บริษัทนั้น ๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลก�าไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้น ๆ

9.  การให้กู้ยืมเงินและค�้าประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯ มีเงนิให้กูย้มืแก่บรษัิทร่วมทุนรวม 3 บรษัิท จ�านวนเงนิ 181.50 ล้านบาท ปี 2561 จ�านวนเงนิ 232.51 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2561 21.94 ล้านบาท เนื่องจากการรับช�าระคืนเงินกู้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระค�้าประกัน 11 บริษัท เป็นเงิน 334.97 ล้านบาท ปี 2561 จ�านวนเงิน 333.08 ล้านบาท จ�านวนเงิน

ค�้าประกันเพิ่มขึ้นจากปี 2561 1.89 ล้านบาท และเป็นการค�้าประกันตามสัญญาร่วมทุน โดยค�้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
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