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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย
บริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1-2 รายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทำ�ให้บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ
และเวลาตามที่กำ�หนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

- มาตรการปองกัน

1. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ได้จดั ทำ� Interface Agreement กับบริษทั ผูผ้ ลิตเพือ่ เป็นการรับประกันทีจ่ ะส่งสินค้าตามเป้าหมายในเวลาทีก่ �ำ หนด
บริษทั ผูผ้ ลิตเหล่านัน้ ล้วนแต่เป็นบริษทั ทีบ่ ริหารงานตามนโยบาย ISO 9001 ซึง่ จะได้รบั ผลกระทบกับความน่าเชือ่ ถือ และธุรกิจของบริษทั เอง
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้
2. บริษทั ผูผ้ ลิตเหล่านีล้ ว้ นก่อตัง้ ขึน้ ด้วยนโยบายการสนับสนุนซึง่ กันและกัน และเป็นบริษทั ในเครือสหพัฒน์ดว้ ยกัน เพือ่ เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขันอยู่แล้ว มีการทำ�งานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนาน โดยประสานแผนงานกันอย่าง
สม่ำ�เสมอต่อเนื่อง ทำ�ให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
3. มีการทำ�งานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิตและฝ่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรูปแบบ One Body โดยใช้วิธีคิดแบบ Zero base ในการประชุม
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่การวางเป้าหมาย Order สินค้า การวางแผนวัตถุดิบและการผลิต รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำ�ให้มคี วามแม่นยำ�ในการประเมินจำ�นวนระยะเวลายิง่ ขึน้ รวมทัง้ การแก้ไขสถานการณ์รว่ มกันทันทีกรณีทมี่ กี ารขาย
เพิ่มขึ้นมากจนป้อนสินค้าไม่ทัน
4. ทำ�วิจัยสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพนักงานขายที่เป็นผู้ใกล้ชิดลูกค้าก่อนออกจำ�หน่ายสินค้า เพื่อให้รูปแบบสินค้าที่ออก
จำ�หน่าย สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด
5. การแบ่งล๊อตในการผลิตสินค้า เพื่อดูแนวโน้มการตอบรับของตลาด และมีการติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�มาปรับการผลิต
สินค้าได้อย่างทันท่วงที
6. ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต
วัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำ�อางเพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะเดียวกันกลุ่มวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ บางรายการคุณภาพยังไม่
ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับวัตถุดิบที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ จึงมีความจำ�เป็นต้องนำ�เข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถนำ�เข้าวัตถุดิบได้โดยตรง เพราะปริมาณที่สั่งไม่มากพอ ทำ�ให้ต้องซื้อ
ผ่านผูน้ �ำ เข้าอีกต่อหนึง่ ส่งผลให้การนำ�เข้าวัตถุดบิ เป็นไปในลักษณะตลาดทีผ่ กู ขาดกับผูน้ �ำ เข้าเฉพาะกลุม่ และหากอัตราแลกเปลีย่ นและภาษี
นำ�เข้ามีการผันผวนก็จะยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วย

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า

เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำ�หน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเกี่ยวกับสต็อกมีสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มีสินค้า
จำ�หน่ายเมือ่ ลูกค้าต้องการ หรือแม้แต่ไม่มสี นิ ค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านัน้ ๆ ซึง่ มีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

- มาตรการปองกัน

1. บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิม่ ศักยภาพในการบริหาร โดยสร้างระบบ Quick Response Management System : QRMS
เพือ่ ใช้บริหารสินค้าและสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษทั ฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า
ข้อมูลที่ได้น�ำ มาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลือ่ นไหวของสินค้า เพือ่ ลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเปิดสินค้า
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลีย่ นแผนงานการผลิต เพือ่ บริหารการผลิตและการจำ�หน่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. บริษัทฯ สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนำ�ระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และเต็ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัตินี้ จะนำ�ข้อมูลการขายสินค้าแต่ละ SKU ใน
แต่ละร้านค้า ผ่านสูตรการคำ�นวณทางสถิติเพื่อพยากรณ์การเติมเต็มสินค้าเข้าร้านค้าต่อวัน เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้วยปริมาณที่เหมาะสม ทำ�ให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามาก-น้อยเกินไป เพื่อช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
3. บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารสต็อกสินค้า โดยใช้วธิ กี ารควบคุมวงเงินการสัง่ ซือ้ สินค้าและมาตรการต่างๆเป็นนโยบายของบริษทั
ในการบริหารควบคุมการสั่งซื้อเชิงรุก เพื่อบริหารจัดการสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการขาย ไม่มีมากจนทำ�ให้เกิดสินค้าคงค้างสต็อกเกิน
ความจำ�เป็น และยังส่งผลให้สนิ ค้าต่างๆ ทีจ่ �ำ หน่ายให้กบั ลูกค้าเป็นสินค้า สดใหม่ โดยการบริหารจัดการตัง้ แต่ตน้ ทางให้ครบวงจรจนถึงจุดหมาย
ตั้งแต่การทำ�วิจัยสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การสั่งสินค้าแต่ละแบบ แต่ละสี การทำ�การตลาดเพื่อให้เกิดยอดขายที่เติบโต
การจัดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อขายได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
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4. บริษทั ฯ พัฒนาระบบการบริหารสต็อกสินค้าล้าสมัยทีค่ งค้างอยู่ในร้านค้า โดยมีการระบุสถานะของสินค้าในระบบ QRMS ทีร่ า้ นค้า
อย่างชัดเจน ทำ�ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการสินค้ากลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว
5. เพิม่ ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และกระจายสินค้าสูร่ า้ นค้า เพือ่ ลดปริมาณสต็อกหน้าร้านค้า มีสนิ ค้าคงเหลือสมดุลกับการขาย
แต่ไม่ทำ�ให้เกิดปัญหาการสูญเสียโอกาสในการขาย

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับชองทางการจัดจำ�หนาย

บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยการขายผ่านช่องทางหลัก คือ ห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีจำ�นวน Discount Store เป็นส่วนน้อย ซึ่ง
เป็นช่องทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- มาตรการปองกัน

1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store ให้มากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการขายและการสั่งสินค้า  
เฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำ�ลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางเป็น
ส่วนใหญ่ รวมถึงการ Launch Brand ใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก
2. เร่งขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยขยาย Outlet ในรูปลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง ในรูปแบบ Specialty
Store เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ
3. มีการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคมากขึน้ เช่น ช่องทางการขายผ่าน TV Shopping, การขายผ่านระบบ online,
แค็ตตาล็อก เป็นต้น

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป

1. พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้อยลง สิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
สือ่ สารทีแ่ ปลกใหม่ รวดเร็ว กว้างขวางแบบ Globalization รวมถึงธุรกิจ และบริการทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค ทำ�ให้ผบู้ ริโภค
มีพฤติกรรม “บริโภคนิยมตามกระแส” สูงมาก อีกทัง้ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำ�ให้ผบู้ ริโภคเกิดความพิถพี ถิ นั ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้
ส่งผลให้เกิดสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึน้ ประกอบกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ทำ�ให้ภาวการณ์ซอื้
สินค้าหดตัว จนต้องออกแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นตลาด
2. ปัจจุบันมีการเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทันทีผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็ปเลต ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และผู้บริโภคจะหาข้อมูลต่างๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ
เสมอ ซึง่ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ทีล่ ูกค้ารับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสื่อๆ เดียวแล้วตัดสินใจซือ้ ส่งผลให้บริษัทฯ
ต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารต่างๆ หลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า  

- มาตรการปองกัน

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น  
สร้างความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่อยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship
Management) ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member
2. สร้างความหลากหลายของสินค้าเพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการขยายฐานตลาดให้กว้างยิง่ ขึน้
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้เครื่องสำ�อางบางประเภทมาก่อน และสำ�หรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจำ�ก็ยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย
3. บริษัทฯ เน้นการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำ�เสมอ เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีห้อง Focus group ที่ใช้ในการเชิญกลุ่มลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุม่ ลูกค้า ระดับความชืน่ ชอบ รวมถึงความต้องการต่างๆ ทัง้ ก่อนออกสินค้า และหลังการออกสินค้า เพือ่ นำ�ข้อมูลที่ได้จาก
การวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริโภค มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า
4. บริษทั ฯ เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารให้มากขึน้ ครอบคลุมทุกช่องทาง โดยเพิม่ สัดส่วนของการสือ่ สารออนไลน์มากขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางจัดจำ�หน่ายเข้าไปยังช่องทางออนไลน์ เช่น eThailandBEST.com เป็นต้น
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่จำ�เป็นต้องไปซื้อที่ร้านค้าเพียงอย่างเดียว
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5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ

จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ   ที่ภาษีนำ�เข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่ม
อาเซียน ซึ่งสินค้าเครื่องสำ�อางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทำ�ให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมใน
ทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

ผลกระทบ

ทำ�ให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากเดิมฐานภาษีนำ�เข้า
เครื่องสำ�อางอยู่ที่  5%  ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

- มาตรการปองกัน

1. ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตราย
ใหญ่ของประเทศ (กลุม่ บริษทั ในเครือ) พัฒนาวัตถุดบิ ครบวงจรด้วยอุตสาหกรรมต้นน้� 
ำ รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนา (Research & Development)
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการวิจัยผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และทำ�การสำ�รวจ
ผลการตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย ทีม่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ทำ�ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท		
2. บริษทั ฯ มีความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้สามารถสร้างกิจกรรมการตลาดทีเ่ ฉพาะเจาะจงและการสือ่ สาร
ที่แปลกใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า โดยใช้งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำ�ให้เข้าสู่ช่องทางการจำ�หน่ายได้มากกว่าและหลากหลายกว่า
4. บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในเคาน์เตอร์ขายทุกจุดทัว่ ประเทศ เพือ่ สามารถรวบรวมข้อมูลการขายทีเ่ กิดขึน้ ทันที
(ระบบ Real Time) ทำ�ให้สามารถบริหารการขายทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถบริหารสินค้า ให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค ได้อย่างแม่นยำ� มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. บริษทั ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสนิ ค้านำ�เข้า โดยการจัดหาสินค้า หรือวัตถุดบิ จากประเทศเขตการค้าเสรี เช่น  ประเทศจีน
ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี

บริษัทฯ ได้บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐาน IFRS ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับในปีก่อนๆที่ผ่านมา ดังนั้น งบการเงินในรอบปี 2559 จึงไม่มี
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี

7. สินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ เป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำ�นวน
3,687.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.29 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 18.26 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 172 วัน ซึง่ อาจมีความเสีย่ งต่อความล้าสมัยของสินค้าที่ไม่สามารถจำ�หน่ายออกไปได้ทนั เวลา มีตน้ ทุนในการบริหารจัดการทีเ่ พิม่ ขึน้
และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า ที่ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง
บริษทั ฯ ยังคงมีนโยบายลดสินค้าคงเหลือลง เร่งจัดทำ�กิจกรรมส่งเสริมการขายกับสินค้าทีร่ ะบายได้ชา้   ใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลการขาย ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่องทางการจัดจำ�หน่าย การทำ�วิจัยผู้บริโภคเพื่อวางแผนการสั่งผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ทำ�ให้ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นจำ�นวน 132.74 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน

8. การลงทุน

บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น ๆ จำ�นวน 122 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไม่มีอำ�นาจควบคุมกิจการในบริษัท
ที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท และจำ�นวน 3 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เกินร้อยละ
50 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษทั เป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน หรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กันรวม
ทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั โครงสร้างการถือหุน้ ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการรับรูส้ ว่ นแบ่งรายได้ของบริษทั และไม่ท�ำ ให้
เกิดความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน

“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษทั ฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งจากการลงทุน โดยแต่งตัง้ บุคคลซึง่ อยูใ่ นบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนหรืออยูใ่ นบริษทั ทีท่ �ำ ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
กับกิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และรายงานให้บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในกลุม่ ทราบปีละครัง้   และรายงานทันทีทเี่ กิดเหตุการณ์ผดิ ปกติหรือวิกฤติ  เพือ่ ช่วยกันหาแนวทาง
แก้ไข อีกทัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารประชุมอย่างสม่�ำ เสมอในผลการดำ�เนินงานของกิจการทีบ่ ริษทั ลงทุน
อยู่โดยเน้นย้ำ�ในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำ�ให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำ�ไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

9.การให้กู้ยืมเงินและค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน และบริษัทร่วมทุน โดยเป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 4 บริษัท จำ�นวนเงิน 339.50 ล้านบาท ปี 2558 จำ�นวนเงิน 283.00 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2558  56.50 ล้านบาท เกิดจากการให้กู้เพิ่ม 74.50 ล้านบาท ลดลงจากการรับชำ�ระคืนเงินกู้ 18.00 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีภาระค้�ำ ประกัน 11 บริษทั เป็นเงิน 259.17 ล้านบาท ปี 2558 จำ�นวนเงิน 222.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2558 จำ�นวน  36.95 ล้านบาท เกิดจากลดวงเงินค้�ำ ประกัน 1 แห่ง จำ�นวน 2.00 ล้านบาทและค้�ำ ประกันเพิม่ 3 แห่ง จำ�นวน 38.95 ล้านบาท
เป็นธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับค้าปลีกยา  อาหารเสริม  เครื่องสำ�อาง  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจการจัดเก็บ  รับฝาก  กระจาย  จัดส่งสินค้า
และธุรกิจการให้บริการด้าน Contact Center และ E-Commerce one stop service ซึ่งเป็นการค้ำ�ประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำ�ประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น

58

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การทำ�งานควรเจือจานประโยชน์ ให้ผู้อื่นและส่วนรวม             

