
                      

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                   สวนท่ี 1 หนา 2 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

1. ปจจัยความเส่ียง และแนวทางการปองกันความเส่ียงของบริษัท  
 

1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

สินคาท่ีบริษัทจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศในป 2553 และป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 61 และรอยละ  62 ของยอดการสั่งซื้อท้ังหมด ตามลําดับ ซึ่งการเสนอ
ราคาและการชําระเงินจะใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐและดอลลารสิงคโปรเปนหลัก ในขณะท่ีสินคาท้ังหมดจัดจําหนายในประเทศ 
ดังน้ันบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของ
บริษัท อยางไรก็ดีบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาวและทําการขอเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน
เพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดเจาหน้ีการคาตางประเทศในขณะใดขณะหน่ึง ท้ังน้ี ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554  บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเปนซึ่งแบงเปนวงเงินสกุลบาทไทย 120 
ลานบาท  และดอลลารสหรัฐเทากับ 1.15  ลานเหรียญ  โดยบริษัทจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี
บริษัทไดมีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย างตอเน่ือง  ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวอยางจํากัด ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปยอนหลัง ต้ังแตป 2552 ป 2553 และ ป 2554 ท่ีมียอด กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เทากับ (0.23)  
ลานบาท  3.38 ลานบาท  และ (1.20) ลานบาท ตามลําดับ  นอกจากน้ีเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุน
สินคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นมาก บริษัทจะทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ดังน้ันความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

1.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเปนตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand) ที่สําคัญ 

บริษัทเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทคูคาท่ี
เปนบริษัทผูผลิตสินคาหรือผูจัดจําหนายท่ีมีตราสินคาของตนเองมาเปนระยะเวลา 30 ป สําหรับตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 
อันดับแรก คิดเปนประมาณ รอยละ 46 รายไดจากการขาย ในป 2553 และ ป 2554  ดังน้ันหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินคา
ดังกลาวไปอาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการคาตามท่ีตกลง จึงไดรับความไววางใจจากบริษัทคูคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการ
ท่ีบริษัทมียอดขายท่ีเติบโตขึ้นเปนลําดับ  

นอกจากน้ี บริษัทไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารชองทางจัดจําหนาย ใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย 
มากขึ้นรวมท้ังการมีภาพลักษณของผูจัดจําหนายสินคาดานอุปกรณนิรภัยและสิ่งแวดลอมครบวงจรอยางมืออาชีพ เพ่ือใหบริษัท
เจาของตราสินคามีความม่ันใจในบริษัท และยังคงมอบหมายใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ ตอไปอยางตอเน่ือง 

1.3 ความเส่ียงจากการไมไดตอสัญญาแตงต้ังตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand)  

ดวยประสบการณดําเนินงานในธุรกิจน้ีมามากกวา 30 ป บริษัทมีตราสินคาท่ีจําหนายมากกวา 40 ตราสินคา มีการ
ใหบริการและมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาจนเปนท่ียอมรับของลูกคา อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีแข็งแกรงกวา 4,000 ราย บริษัทจึงม่ันใจวา
หากมีการสูญเสียตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป บริษัทจะสามารถหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่นมาทดแทนและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะพัฒนาตราสินคาของบริษัทเอง รวมถึงการนําเขาตราสินคาใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
ซึ่งเปนการลดความเส่ียงไดอีกทางหน่ึง 

1.4 ความเส่ียงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําการตลาดเอง 

 กรณีท่ีบริษัทเจาของตราสินคามีความประสงคจะเขามาทําตลาดในประเทศไทยโดยตรงโดยไมผานบริษัท อาจทําให
บริษัทมีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ และมีความเส่ียงท่ีจะตองแขงขันกับบริษัทเจาของตรา
สินคาท่ีจะเขามาทําการตลาดเอง อยางไรก็ดีบริษัทเชื่อวาความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดนอยเนื่องจากบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
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สินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร ครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ นอกจากน้ีบริษัทยังมีบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือสนองตอความตองการ
ตามแนวโนมของธุรกิจในปจจุบันและอนาคต ที่กําลังมุงเนนไปสูการลดตนทุนและขั้นตอนการทํางานโดยการสั่งซื้อจากผูขายเพียง
รายเดียว  

1.5 ความเส่ียงจากลูกหนี้การคา 

 การจัดจําหนายสินคาของบริษัทในป 2553 และ ป 2554 มียอดขายเครดิตคิดเปนประมาณ รอยละ 96 และ 95 ของ
รายไดรวมจากการขายและการใหบริการ โดยเปนการจําหนายแบบใหเครดิตในการชําระเงิน ดังน้ันกรณีท่ีลูกคาของบริษัทมีลักษณะ
เปนหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนท่ีมีนัยสําคัญอาจสงผลตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมี
นโยบายเนนการควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการคา ซึ่งในสวนของลูกคารายใหม (ยกเวนลูกคารายใหญท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับท่ัวไป) จะตองมีการส่ังซื้อสินคาเปนเงินสดเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะมีการพิจารณาเปดวงเงินใหเครดิตในการสั่งซื้อ 
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการใหเครดิตท่ีรัดกุมกับลูกคาโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกคาสมํ่าเสมอ จึงทําใหท่ีผานมา
ระหวางป 2552 ถึง ป 2554  บริษัทมียอดหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคาเพียงรอยละ 0.38 รอยละ 0.001 และ รอยละ 0.67 ของ
ยอดขายเครดิตตามลําดับ  สําหรับนโยบายการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ัน บริษัทมีนโยบายการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากจํานวนหน้ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมไดตามเงื่อนไขการชําระเงิน 
โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ีงบดุล โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายุ
การชําระหน้ีเกิน 180 วัน และไมมีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณา ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอยละ 100 จากยอดหน้ีคงคางท้ังสิ้น
เปนราย ๆ ไป 

1.6  ความเส่ียงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัท 

บริษัทมีรายการสินคาท่ีจําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ โดยสินคาบางรายการที่เปนท่ีนิยมของลูกคาจะมีการขาด
ตลาดบางในบางโอกาส หรือมีสินคาบางรายการท่ีคงคางอยูในคลังสินคาไมไดนําออกมาจําหนายหรือจัดโครงการสงเสริมการขาย
เพ่ือจําหนายสินคาคางสต็อคใหเร็วขึ้น ทําใหบริษัทเสียโอกาสในการจําหนายสินคา เชน สินคาลาสมัย สินคาหมดอายุ เปนตน 
อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ โดยการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท้ังระบบ และไดนําเอา
โปรแกรมคลังสินคา (WMS) มาจัดการ ในดานการบันทึกรายละเอียดของสินคา การเก็บสินคา การกระจายสินคา และการสั่งซื้อ
สินคา เพ่ือใหไดสินคาท่ีถูกตอง รวดเร็ว สามารถบริหารคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาและทํา
ใหลูกคาม่ันใจในการใหบริการไดเปนอยางดี  บริษัทเชื่อวาโปรแกรมระบบบริหารคลังสินคาน้ีจะชวยลดปญหาเร่ืองการขาดสินคา
และการมีสินคาคางสต็อค อัตราการหมุนของสินคา อันเปนการชวยบริหารตนทุนสินคาไดอีกทางหน่ีง   

1.7 ความเส่ียงจากโครงการขายน้ําที่ไดจากการบําบัดใหกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกบัรปูแบบ
ของสัมปทาน 

ในป 2554 บริษัทมีโครงการขายนํ้าท่ีไดผานการบําบัดใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในลักษณะรูปแบบ
ของสัมปทานจํานวน 2 โครงการ โดยบริษัทลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณรวมถึงการติดต้ังพรอมใชงานใหกับลูกคาท้ังหมด ซึ่ง
บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และเก็บรายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีบําบัดแลวจากลูกคาตามท่ีระบุใน
สัญญา ซึ่งท้ังสองโครงการไมพบความผิดพลาดจากการผิดสัญญาหรือการจายชําระเงิน แตความคุมทุนของโครงการยังไมไดตาม
เปาหมาย เพ่ือเปนการลดความเส่ียงดังกลาวบริษัทมุงเนนการจัดการบริหารตนทุนโดยการกําหนดอัตรากําไรขั้นตนขั้นตํ่าและให 
ผูรับจางชวงเปนผูดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามเปาหมายภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 

1.8 ความเส่ียงจากเงินลงทุนและการใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย 

ปจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 76.67 คิดเปนมูลคาเงินลงทุนจํานวน 11.50 
ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทตกลงใหบริษัทยอยกูยืมเงินโดยการออกต๋ัวเงินมูลคา 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR+3 ตอป และทํา
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สัญญาคํ้าประกันสินเชื่อประเภทหนังสือคํ้าประกัน ใหแกบริษัทยอยเปนวงเงิน 20 ลานบาท โดยบริษัทเปนผูถือหุนเพียงรายเดียวท่ี
ใหการสนับสนุนทางดานการเงิน ดังน้ันหากผลประกอบการของบริษัทยอยไมเปนไปตามแผน อาจจะทําใหบริษัทยอยไมสามารถ
ชําระดอกเบ้ียและเงินกูยืมไดตามเงื่อนไขและตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึ่งการใหการสนับสนุนดานการเงินขางตนจะสงผลกระทบตอ
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมในสวนของเงินตนของบริษัท ไมเกิน 16.50 ลานบาท และภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เปนจํานวนไมเกิน 20 ลานบาท นอกจากน้ียังอาจจะไมไดรับการจายชําระดอกเบ้ีย รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
คํ้าประกัน จากการใหการสนับสนุนดานการเงินดังกลาว ท้ังน้ีการใหเงินกูยืมดังกลาวเปนขอตกลงในการรวมทุนต้ังแตเร่ิมกอต้ัง
บริษัทยอย เพ่ือใหบริษัทยอยมีสภาพคลองหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

อยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกรณีบริษัทยอยไมสามารถดําเนินการไดตามแผนซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีใหกับบริษัทตามสัญญาท่ีไดระบุไวขางตน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในการใหการ
สนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทยอย โดยในอนาคตมีนโยบายใหบริษัทยอยพ่ึงพาตนเองโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  เวน
แตหากมีความจําเปนท่ีจะขอใหบริษัทสนับสนุนทางการเงินเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ  จะตองขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการในแตละคร้ัง  และการสนับสนุนทางการเงินดังกลาวจะตองเปนไปตามสัดสวนการถือ
หุน สําหรับงบการเงินป 2554 บริษัทฯไดต้ังสํารองการดอยคาของเงินลงทุนเต็มจํานวนแลว  

1.9 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทยอย 

  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลัก 

  ธุรกิจของบริษัทยอยเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณของบุคลากรในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย ซึ่งตองพ่ึงพาความรู และความชํานาญ
เฉพาะดานของบุคลากรเปนหลัก โดยเฉพาะวิศวกรผูเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมท่ีมีประสบการณ การสูญเสียบุคลากร
เหลาน้ียอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันของบริษัทยอย อยางไรก็ตามในป 2554 บริษัทไดพัฒนา
บุคลากรและสรรหาผูท่ีมีความรู ในธุรกิจเร่ืองการออกแบบและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีนํ้าเสีย เขามารวมงานกับบริษัทฯ รวมท้ัง 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการภายในบริษัทยอยใหม   

  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ตลอดเวลาท่ีผานมา ท้ังในดานประสิทธิภาพ ราคา และความเหมาะสมกับลักษณะการใชงานแตละประเภท ซึ่งจะสงผลตอ
ความสามารถของการแขงขันและภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูจัดจําหนาย ผูผลิตอุปกรณ 
และผูใหบริการจึงตองมีการศึกษาและติดตามขอมูลของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัทไดมีการสงพนักงานเขารวมการอบรมและสัมมนา และมีการติดตามเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนไปจากสื่อตางๆอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร รวมกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความชํานาญ และยังไดรับความรูในดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมในหลายๆ ดานท่ีไดรับการนําเสนอจากผูผลิตสินคาท่ีบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายและในป 2554 บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าจาก บริษัท GE Water and Process Technology 
(Thailand) จํากัด  โดยวิธีเขารวมสัมมนากับผูขายเปนประจําทุกป ควบคูกับการทําวิจัยและพัฒนาสินคาดวยทีมงานของบริษัทฯ  

  
 

 


