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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 24 
 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี+ ยง การควบคุมความเสี+ ยงอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี+ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื+อวตัถุประสงคห์ลกั

ในการป้องกนัและบริหารความเสี+ยง รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบติัที+สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  บริษทัไดมี้

การวเิคราะห์ถึงปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึงแนวโนม้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และ

อื+นๆที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อกาํหนดปัจจยัความเสี+ยงที+สาํคญัระดบัองคก์ร รวมทั'งไดติ้ดตามแผนงานการบริหารความเสี+ยง เพื+อให้มี

การบริหารจัดการความเสี+ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที+ยอมรับได้ บริษัทมุ่งเน้นที+จะ

เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี+ยงให้เกิดขึ'นทั+วทั' งองค์กร ตามนโยบายบริหารความเสี+ยงของบริษทั และมีการ

ทบทวนนโยบายอยา่งสมํ+าเสมอ ให้ครอบคลุมความเสี+ยงในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี+ยงที+เป็น

สาระสาํคญั ดงันี'  

1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

  สินคา้ที+บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที+นาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั+งซื'อสินคา้จาก

ต่างประเทศในปี 2559 ถึง ปี 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ร้อยละ 68 และร้อยละ 69 ของยอดการสั+งซื'อทั' งหมด 

ตามลาํดบั ซึ+ งการเสนอราคาและการชาํระเงินจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั ในขณะที+สินคา้

เกือบทั'งหมดจดัจาํหน่ายในประเทศ ดงันั'นบริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนอยา่งไรก็ดี

บริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบดงักล่าวและมีการบริหารความเสี+ยงโดยใชก้ลยุทธ์การซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract)เป็นวงเงินที+สามารถครอบคลุมยอดเจา้หนี' การคา้ต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ+ ง ทั' งนี'  ณ วนัที+ 31 

ธนัวาคม 2561  บริษทัมีวงเงินซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน ซึ+ งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 220 

ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั 1.15 ลา้นเหรียญ  โดยบริษทัจะซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยา่งสมํ+าเสมอและมี

การติดตามความเคลื+อนไหวของอตัราแลกเปลี+ยนอยา่งต่อเนื+อง  ทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเสี+ยงดงักล่าวอยา่ง

จาํกดั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการบริหารความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนในรอบ P ปียอ้นหลงั ตั'งแต่ปี 2559 ถึง ปี 2561 ที+มียอด 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี+ยน เท่ากบั 3.48 ลา้นบาท 5.06 ลา้นบาท และ 2.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนี' เมื+ออตัรา

แลกเปลี+ยนมีการเปลี+ยนแปลงจนมีผลทาํใหต้น้ทุนสินคา้ของบริษทัเพิ+มขึ'นหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะทาํการปรับ

ราคาสินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ ดงันั'นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนจึงไม่ส่งผลกระทบ

ต่อตน้ทุนของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ความเสี�ยงจากการสูญเสียในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินค้า (Brand) ที�สําคญั 

 บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ+งแวดลอ้ม ที+ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้

ที+เป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายที+มีตราสินคา้ของตนเองมาเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี สาํหรับตราสินคา้ที+มียอดขาย

สูงสุด 3 อนัดบัแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2561 ดงันั'นหากบริษทัมีการสูญเสียตราสินคา้

3. ปัจจัยความเสี�ยง 
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ดงักล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัได ้อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที+ผ่านมาบริษทัมียอดขายที+

เติบโตขึ'นเป็นลาํดบั นอกจากนี'  บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุง พฒันาระบบบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย มากขึ'น รวมทั'งการมีภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์นิรภยัและสิ+งแวดลอ้มครบวงจรอยา่งมือ

อาชีพ เพื+อให้บริษทัเจา้ของตราสินคา้มีความมั+นใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้

ต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื+อง และบริษทัยงัมีนโยบายการลดความเสี+ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทน 

โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของบริษทัเองบางส่วน ในปี 2561 บริษทัมีรายการสินคา้ที+เป็นตราสินคา้ของตนเองกว่า 200 

รายการ คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 18 ของรายไดจ้ากการขาย  

3. ความเสี�ยงจากลูกหนี/การค้า  

 การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัตั'งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 มียอดขายเครดิตคิดเฉลี+ยประมาณ ร้อยละ 93 ของ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจาํหน่ายแบบให้เครดิตในการชาํระเงิน ดงันั'นกรณีที+ลูกคา้ของบริษทัมี

ลกัษณะเป็นหนี' สูญหรือหนี'สงสยัจะสูญเป็นจาํนวนที+มีนยัสาํคญัอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ทั'งนี'บริษทัมีนโยบายเนน้การควบคุมคุณภาพของลูกหนี'การคา้ ซึ+งในส่วนของลูกคา้รายใหม่ (ยกเวน้ลูกคา้รายใหญ่ที+เป็นนิติ

บุคคลที+มีชื+อเสียงเป็นที+ยอมรับทั+วไป) จะตอ้งมีการสั+งซื'อสินคา้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ+งก่อนที+จะมีการพิจารณาเปิด

วงเงินใหเ้ครดิตในการสั+งซื'อ  นอกจากนี'บริษทัยงัมีนโยบายการใหเ้ครดิตที+รัดกมุกบัลูกคา้โดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิต

ลูกคา้สมํ+าเสมอ โดยในปี 2559 และ ปี 2560 บริษทัเกิดหนี' สูญคิดเป็นร้อยละ 0.37 และร้อยละ0.67 ของลูกหนี'การคา้รวม 

(ไม่รวมถึงการตั'งหนี' สูญโครงการนํ' า) ตามลาํดบั และในปี 2561 บริษทัไม่มีหนี' สูญเกิดขึ'น  บริษทัมีนโยบายการตั'งค่าเผื+อ

หนี'สงสยัจะสูญโดยบนัทึกค่าเผื+อหนี'สงสัยจะสูญ ประมาณจากจาํนวนหนี'อาจเกิดขึ'นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี' ไม่ได้

ตามเงื+อนไขการชาํระเงิน โดยอาศยัประวติัการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี'คงคา้ง ณ วนัที+งบ

แสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากลูกหนี' ที+มีอายกุารชาํระหนี' เกิน TUV วนั และไม่มีการเคลื+อนไหว ซึ+ งอาจพิจารณา ตั'งค่า

เผื+อหนี'สงสยัจะสูญร้อยละ TVV จากยอดหนี'คงคา้งทั'งสิ'นเป็นราย ๆ ไป 

4. ความเสี�ยงจากระบบการจดัซื/อและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

 บริษทัมีรายการสินคา้ที+จาํหน่ายอยูม่ากกวา่ P,VVV รายการ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ที+หมุนเวียน

เร็ว ซึ+ งบางครั' งสินคา้ที+เป็นที+นิยมของลูกคา้จะมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการที+คงคา้งอยู่ใน

คลงัสินคา้อนัเนื+องมาจาการเปลี+ยนแปลงในดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซึ+ ง

ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั และ อาจนําไปสู่สินคา้คา้งสต๊อค อย่างไรก็ดีบริษทัได้จดัทาํแผนการ

ส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจัดจาํหน่าย ทั' งในแง่ของการขยายสาขาของบริษทั และตลาดต่างประเทศ 

นอกจากนี'  บริษทัมีนโยบายที+จะพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั'งระบบ และได้

นาํเอาระบบการบริหารจดัการสินคา้ ในรูปแบบของการพฒันาโปรแกรม ต่าง ๆ ที+บริษทัมีอยู ่เช่น คลงัสินคา้ (WMS) ระบบ 

ERP มาจดัการ รวมถึงการพฒันาระบบ MRP เพื+อให ้สามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และทาํใหลู้กคา้มั+นใจในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี  บริษทัเชื+อวา่โปรแกรมต่าง ๆ ที+ไดรั้บการปรับปรุง
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และพฒันาอยา่งต่อเนื+องนี'สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัจะเพิ+มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั  เพิ+มอตัราการหมุนของสินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

5. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา  

 5.1 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนด 

 ในสญัญาวา่จา้งงานที+บริษทัรับจา้งดาํเนินการใหก้บัหน่วยงานราชการ(ผูว้า่จา้ง) ในแต่ละรายจะระบุระยะเวลาการ

ให้บริการที+แน่นอนที+บริษทัในฐานะผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบให้กบัผูว้่าจา้ง ซึ+ งบางโครงการเกิดปัญหาความล่าชา้ในการ

ดาํเนินการ ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาที+กาํหนด หรือมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ+งหากความล่าชา้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากบริษทัในฐานะผูรั้บจา้ง บริษทัจะ

มีภาระค่าใชจ่้ายเพิ+มขึ'นจากเงินค่าปรับที+ผูว้า่จา้งสามารถเรียกร้องไดต้ามเงื+อนไขที+ระบุในสัญญา อนัจะส่งผลกระทบต่อ

กาํไรของโครงการ 

 จากการรับงานในปี _``a-_`b1 บริษทัมีโครงการที+ไม่สามารถดาํเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ซึ+ งคาด

วา่จะทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเกินกวา่ระยะเวลา อาทิ ค่าปรับ ตน้ทุนที+เกินกวา่งบประมาณ บริษทัตระหนกัถึง

ปัญหาดังกล่าว จึงกาํหนดวิธีการป้องกันความเสี+ยงเพิ+มขึ'น โดยการวางแผนงานและการกาํหนดเวลาทาํงานตามหลกั 

Critical Path Method (CPM)  

 อยา่งไรก็ตามสาํหรับโครงการที+เกิดค่าปรับเกินกวา่ร้อยละ 10 ของสัญญา บริษทัไดมี้การดาํเนินการฟ้องร้องต่อ

ศาลปกครอง เพื+อขอคืนค่าปรับส่วนที+เกินร้อยละ 10 ดงักล่าว โดยทยอยยื+นฟ้องร้อง และอยูใ่นขั'นตอนการพิจารณาของศาล 

บริษทัคาดหวงัวา่จะไดรั้บคืนค่าปรับส่วนที+เกินร้อยละ 10 ตามที+ฟ้องร้องกลบัคืนมาบางส่วน  

 5.2 ความเสี�ยงจากภาระผูกพนัในโครงการภายหลงัการส่งมอบงาน 

 โครงการก่อสร้างที+ส่งมอบแลว้ ซึ+ งในสัญญาจะระบุวา่บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชาํรุดและ

ความบกพร่องที+อาจเกิดขึ'นภายหลงัการส่งมอบงานใหก้บัผูว้า่จา้งโดยมีระยะเวลาประมาณ _ ปี ดงันั'นบริษทัอาจไดรั้บความ

เสี+ยงจากภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดมาตรฐานในการดาํเนินการก่อสร้าง ดว้ยการควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดต้รงตาม

มาตรฐานการก่อสร้าง และใชว้สัดุอุปกรณ์ที+มีมาตรฐาน มีการรับประกนัสินคา้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกนัผลงาน

ของบริษทั เพื+อใหค้วามเสี+ยงจากการรับประกนัผลงานเกิดขึ'นนอ้ยที+สุด นอกจากนี'บริษทัไดต้ั'งประมาณการค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมไวเ้รียบร้อยแลว้ โดยประเมินจากค่าใชจ่้ายที+เกิดขึ'นจริงจากการซ่อมแซมในช่วงเวลาที+ผา่นมา 

 


