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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการผลิต
กรณีบริษทั ฯ พึง่ พาผู้ผลิตรายใหญ่ น้อยราย
บริ ษทั ฯ มีผผู ้ ลิตสิ นค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 รายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทาให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตไม่
สามารถผลิตให้ได้ในปริ มาณ และเวลาตามที่กาหนดไว้ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้ องกัน
1. ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ได้จดั ทา Interface Agreement กับบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพื่อเป็ นการรับประกันที่จะส่ งสิ นค้า
ตามเป้ าหมายในเวลาที่กาหนด บริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล่านั้นล้วนแต่เป็ นบริ ษทั ที่บริ หารงานตามนโยบาย ISO 9001 ซึ่ งจะ
ได้รับผลกระทบกับความน่าเชื่อถือ และธุรกิจของบริ ษทั เองในกรณี ที่ไม่สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้
2. บริ ษทั ผูผ้ ลิตเหล่านี้ลว้ นก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายการสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และเป็ นบริ ษทั ใน
เครื อสหพัฒน์ ด้วยกัน เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของกันและกันในการแข่งขันอยูแ่ ล้ว มีการทางานร่ วมกันด้วย
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ งยาวนาน โดยประสานแผนงานกันอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง ทาให้ทราบปั จจัยที่จะมีผลต่อการ
ผลิตและสามารถวางแผนร่ วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
3. มีการทางานเป็ นทีมระหว่างผูผ้ ลิตและฝ่ ายผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรู ปแบบ One Body โดยใช้วิธีคิดแบบ
Zero base ในการประชุมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่การวางเป้ าหมาย Order สิ นค้า การวางแผนวัตถุดิบและการ
ผลิต รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทาให้มีความแม่นยาในการประเมิน
จานวนระยะเวลายิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันทันทีกรณี ที่มีการขายเพิ่มขึ้นมากจนป้ อนสิ นค้าไม่ทนั
4. ทาวิจยั สิ นค้ากับกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงพนักงานขายที่เป็ นผูใ้ กล้ชิดลูกค้าก่อนออกจาหน่ายสิ นค้า
เพื่อให้รูปแบบสิ นค้าที่ออกจาหน่าย สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด
5. การแบ่งล๊อตในการผลิตสิ นค้า เพื่อดูแนวโน้มการตอบรับของตลาด และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
เพื่อนามาปรับการผลิตสิ นค้าได้อย่างทันท่วงที

2. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการบริหารสิ นค้ าในร้ านค้ า
เนื่องจากปัจจุบนั ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ประสบปั ญหาเกี่ยวกับสต็อกมีสินค้าเกินความต้องการ
ของลูกค้า และไม่มีสินค้าจาหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ หรื อแม้แต่ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้า
นั้นๆ ซึ่ งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้ องกัน
1. บริ ษทั ฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริ หาร โดยสร้างระบบ Quick Response
Management System : QRMS เพื่อใช้บริ หารสิ นค้าและสต็อกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริ ษทั ฯ
สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสิ นค้าเป็ นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด
ติดตามความเคลื่อนไหวของสิ นค้า เพื่อลดการสูญเสี ยโอกาสในการขาย สามารถเปิ ดสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
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ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริ หารการผลิตและการจาหน่าย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. บริ ษทั ฯ สร้างระบบเติมสิ นค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนาระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้
อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยระบบเติมเต็มสิ นค้า
อัตโนมัติน้ ี จะนาข้อมูลการขายสิ นค้าแต่ละ SKU ในแต่ละร้านค้า ผ่านสูตรการคานวณทางสถิติเพื่อพยากรณ์การ
เติมเต็มสิ นค้าเข้าร้านค้าต่อวัน เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริ มาณที่เหมาะสม ทาให้
หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขายไม่มีสินค้ามาก-น้อยเกินไป เพื่อช่วยลดการสูญเสี ยโอกาสในการขาย
3. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารสต็อกสิ นค้า โดยใช้วิธีการควบคุมวงเงินการสัง่ ซื้ อสิ นค้า และ
มาตรการต่างๆ เป็ นนโยบายของบริ ษทั ในการบริ หารควบคุมการสัง่ ซื้ อเชิงรุ ก เพื่อบริ หารจัดการสิ นค้าในปริ มาณ
ที่เพียงพอต่อการขาย ไม่มีมากจนทาให้เกิดสิ นค้าคงค้างสต็อกเกินความจาเป็ น และยังส่ งผลให้สินค้าต่างๆ ที่
จาหน่ายให้กบั ลูกค้าเป็ นสิ นค้าสดใหม่ โดยการบริ หารจัดการตั้งแต่ตน้ ทางให้ครบวงจรจนถึงจุดหมาย ตั้งแต่การทา
วิจยั สิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การสัง่ สิ นค้าแต่ละแบบ แต่ละสี การทาการตลาดเพื่อให้เกิดยอดขาย
ที่เติบโต การจัดรายการส่ งเสริ มการขาย เมื่อขายได้นอ้ ยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรื อ
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
4. บริ ษทั ฯ พัฒนาระบบการบริ หารสต็อกสิ นค้าล้าสมัยที่คงค้างอยูใ่ นร้านค้า โดยมีการระบุสถานะของ
สิ นค้าในระบบ QRMS ที่ร้านค้าอย่างชัดเจน ทาให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการสิ นค้ากลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ ว
5. เพิ่มความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า และกระจายสิ นค้าสู่ร้านค้า เพื่อลดปริ มาณสต็อกหน้าร้านค้า มี
สิ นค้าคงเหลือสมดุลกับการขาย แต่ไม่ทาให้เกิดปัญหาการสู ญเสี ยโอกาสในการขาย

3. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยการขายผ่านช่องทางหลัก คือ ห้างสรรพสิ นค้าเป็ นส่ วนใหญ่ และมีจานวน
Discount Store เป็ นส่ วนน้อย ซึ่ งเป็ นช่องทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด

- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store ให้มากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบ
การขายและการสัง่ สิ นค้า เฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกาลังซื้ อของกลุ่ม Discount Store
แนวทางนี้ใช้กบั กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึงการ Launch Brand ใหม่ที่มีราคาและคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้ อผ้าซึ่ งเน้นที่รูปแบบและสี สนั ตามแฟชัน่
เป็ นหลัก
2. เร่ งขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยขยาย Outlet ในรู ปลักษณะ ICC บริ หาร
จัดการเอง ในรู ปแบบ Specialty Store เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ๆ
3. มีการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เช่น ช่องทางการขายผ่าน TV Shopping,
การขายผ่านระบบ online, แค็ตตาล็อก เป็ นต้น
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4. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ทีเ่ ปลีย่ นไป
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปมาก ผูบ้ ริ โภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้อยลง
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ การสื่ อสารที่แปลกใหม่ รวดเร็ ว กว้างขวางแบบ Globalisation รวมถึงธุ รกิจ และบริ การที่เข้ามา
มีอิทธิ พลต่อการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรม “บริ โภคนิยมตามกระแส” สูงมาก อีกทั้งความ
ไม่แน่นอนทางการเมือง ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพิถีพิถนั ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่ งผลให้เกิดสภาวะการ
แข่งขันรุ นแรงมากขึ้นประกอบกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบถึงประเทศไทย ทาให้
ภาวการณ์ซ้ื อสิ นค้าหดตัว จนต้องออกแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุน้ ตลาด

- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สร้างความรู ้สึกที่ดีให้อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุน้ ทาง
การตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่ อง และตรงกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเพื่อรักษาฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่
อยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relationship Management) ที่แข็งแกร่ ง คือ
His & Her Member
2. สร้างความหลากหลายของสิ นค้าเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และยังเป็ นการ
ขยายฐานตลาดให้กว้างยิ่งขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยงั ไม่เคยใช้เครื่ องสาอางบางประเภทมาก่อน และสาหรับกลุ่มที่
ใช้เป็ นประจาก็ยงั เป็ นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
3. บริ ษทั ฯ เน้นการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงจัดให้มีหอ้ ง Focus group ที่ใช้ในการ
เชิญกลุ่มลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า ระดับความชื่นชอบ รวมถึงความ
ต้องการต่างๆ ทั้งก่อนออกสิ นค้า และหลังการออกสิ นค้า เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มา
พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในทุกช่วงวัย ทุกไลฟ์ สไตล์ ทั้งด้านฟังก์ชนั่ และแฟชัน่ โดยอยูบ่ นพื้นฐานสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่คุม้ ค่า

5. ความเสี่ ยงจากนโยบายเปิ ดเสรีทางการค้ าของภาครัฐ
จากนโยบายการเปิ ดการค้าเสรี ของภาครัฐ ทาให้ในปี 2553 เป็ นปี แรกที่ภาษีนาเข้าในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
เป็ นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิ ดเขตเสรี การค้าในกลุ่มอาเซี ยน ซึ่ งสิ นค้าเครื่ องสาอางรวมอยูใ่ นกลุ่มที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทาให้ผปู ้ ระกอบการในไทยต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับ
กับมาตรฐานดังกล่าว
ผลกระทบ
ทาให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริ ษทั คาดว่าจะไม่มาก
เนื่องจากเดิมฐานภาษีนาเข้าเครื่ องสาอางอยูท่ ี่ 5% ซึ่ งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็ นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริ ษทั ฯ
ยังได้เปรี ยบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย
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- มาตรการป้ องกัน
1. ด้านผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ของประเทศ (กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ) พัฒนาวัตถุดิบครบวงจรด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ า
รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) อย่างต่อเนื่อง ทาให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ใน
ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการวิจยั ผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น และทาการสารวจผลการตอบสนองความ
ต้องการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความมัน่ ใจและคุม้ ค่าในการซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบในการพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทาให้สามารถสร้างกิจกรรมการตลาดที่
เฉพาะเจาะจงและการสื่ อสารที่แปลกใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีกว่า โดยใช้งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษทั คู่คา้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน ทาให้เข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายได้มากกว่า
และหลากหลายกว่า
4. บริ ษทั ฯ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในเคาน์เตอร์ขายทุกจุดทัว่ ประเทศ เพื่อสามารถรวบรวม
ข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นทันที (ระบบ Real Time) ทาให้สามารถบริ หารการขายที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศอย่างคล่องตัว
รวดเร็ ว และสามารถบริ หารสิ นค้า ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ภูมิภาค ได้อย่างแม่นยา
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5. บริ ษทั ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านาเข้า โดยการจัดหาสิ นค้า หรื อวัตถุดิบจาก
ประเทศเขตการค้าเสรี เช่น ประเทศจีน ซึ่ งทาให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

6. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี
ผลกระทบจากลักษณะการดาเนินงานตามปกติของบริ ษทั
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และต้องเปิ ดเผยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว ในงบการเงิ น ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 21 ใน
งบการเงินประจาปี 2558
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ นในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการเพื่ อจัด
ประเภทตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ประเมินมูลค่า ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32 ในงบการเงินประจาปี 2558 และการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ในงบการเงินประจาปี 2558
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7. สิ นค้ าล้ าสมัย
บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าอุปโภคซึ่ งเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิ ยมในตัวสิ นค้าอย่างรวดเร็ ว ในปี
2558 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 3,791.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 55.59 ของสิ นทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ
20.47 ของสิ นทรัพย์รวม และมีอตั ราการหมุ นเวียนของสิ นค้าคงเหลือ 184 วัน การมีสินค้าคงเหลือจานวนมากอาจ
ส่ งผลให้ไม่สามารถจาหน่ายออกไปได้ทนั เวลา ทาให้สินค้าล้าสมัยได้ และมีตน้ ทุนในการบริ หารจัดการที่สูง และ
ต้องมี การตั้งค่ าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยหรื อด้อยค่ าที่ ทาให้กาไรสุ ทธิ และสภาพคล่องของบริ ษ ทั ลดลง อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการบริ หารจัดการเพื่ อไม่ให้มีสินค้าคงค้างนาน โดยสิ นค้าที่ มีการเคลื่ อนไหวช้า บริ ษทั ฯ จะ
ระบายสิ นค้าดังกล่าวออกไปโดยเร่ งจัดทากิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศช่ วยวิเคราะห์ขอ้ มูลการขายสิ นค้า ความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
แต่ละช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อลดปริ มาณการสารองสิ นค้า และระยะเวลาการขายสิ นค้า ทาให้ในปี 2558 บริ ษทั
สามารถลดสิ นค้าคงคลังลงได้อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อนเป็ นจานวน 68.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เห็นได้ว่าจากนโยบายและวิธีการดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังลดลงได้เป็ น
อย่างดี
8. การลงทุน
บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนในกิจการของบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั อื่น ๆ จานวน 141 บริ ษทั ในสัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่
เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั นั้น ๆ มีการถือหุ ้นในลักษณะไขว้กนั หรื อย้อนกลับระหว่างบริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษัท ฯ ไม่ มี อ านาจควบคุ ม กิ จ การในบริ ษัท ที่ ล งทุ น การบริ หารงานของบริ ษัท ดั ง กล่ า วขึ้ นอยู่ กั บ
คณะกรรมการของแต่ละบริ ษทั และจานวน 3 บริ ษทั ในสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่เกิ นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบี ยน ซึ่ ง
ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ในการบริ หารและตัดสิ นใจการลงทุนของบริ ษทั เป็ นไปในลักษณะของการร่ วมลงทุนในธุ รกิจที่ เกี่ ยวเนื่ อง
กัน หรื อเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมทั้งเป็ นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล ถ้าบริ ษทั ลงทุนใดขาดทุน บริ ษทั ฯ จะบันทึ ก
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุนไว้ในงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั โครงสร้างการถือหุ ้นดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการรับรู ้ส่วนแบ่งรายได้ของบริ ษทั และไม่ทาให้เกิดความแตกต่างจากที่รับรู ้ในงบการเงิน
บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการป้ องกันความเสี่ ยงจากการลงทุ น โดยแต่ งตั้งบุคคลซึ่ งอยู่ในบริ ษทั ที่ ร่วมลงทุ น
หรื ออยูใ่ นบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเป็ นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้อมูลสถานการณ์ของบริ ษทั ที่ลงทุน เพื่อทราบปั ญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ในกลุ่มทราบปี ละ
ครั้ ง และรายงานทัน ที ที่เกิ ดเหตุ การณ์ ผิ ด ปกติ หรื อวิ กฤติ เพื่ อช่ วยกัน หาแนวทางแก้ไ ข อี กทั้งในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารประชุ มอย่างสม่ าเสมอในผลการดาเนิ นงานของกิ จการที่ บ ริ ษ ทั
ลงทุนอยู่โดยเน้นย้ าในธุ รกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทาให้บริ ษทั นั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุ รกรรมที่ขาดทุน เพื่อผล
กาไรที่ยงั่ ยืนในธุรกิจนั้นๆ
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9. การให้ ก้ ยู มื เงินและคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ที่ มีธุรกิจต่อกัน และบริ ษทั ร่ วมทุน
รวม 4 บริ ษทั จานวนเงิน 352.98 ล้านบาท ปี 2557 จานวนเงิ น 373.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 20.80 ล้านบาท
เกิดจากการให้กเู้ พิ่ม 44.70 ล้านบาท ลดลงจากการรับชาระคืนเงินกู้ 65.50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีภาระค้ าประกัน 10 บริ ษทั เป็ นเงิน 222.22 ล้านบาท ปี 2557 จานวนเงิน
175.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 46.50 ล้านบาท เกิดจากลดวงเงินค้ าประกัน 1 แห่ ง จานวน 3 ล้านบาท และค้ า
ประกันเพิ่ม 1 แห่ ง จานวน 49.50 ล้านบาท เป็ นธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งเป็ นการค้ าประกันตามสัญญาร่ วม
ทุนโดยค้ าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้
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