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3. ปัจจยัความเส่ียง  

  บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดย
ก ำหนดโครงสร้ำงและนโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในกำรป้องกนัและบริหำร
ควำมเส่ียง รวมถึงก ำหนดแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัไดมี้กำรวิเครำะห์ถึงปัจจยัภำยในและ
ภำยนอก รวมถึงแนวโนม้เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี อุตสำหกรรม คู่แข่ง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก ำหนดปัจจยัควำม
เส่ียงท่ีส ำคัญระดับองค์กร รวมทั้ งได้ติดตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่ อให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถควบคุมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้
เกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร ตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั และมีกำรทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอใหค้รอบคลุมควำมเส่ียงใน
ดำ้นต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดของกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
  สินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยยอดกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศ
ในปี 2560 ถึงปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 59  ร้อยละ 55  และร้อยละ60  ของยอดกำรสัง่ซ้ือทั้งหมด ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรเสนอรำคำและกำร
ช ำระเงินจะใชเ้งินสกลุดอลลำร์สหรัฐและดอลลำร์สิงคโปร์เป็นหลกั สินคำ้เกือบทั้งหมดจดัจ ำหน่ำยในประเทศ ดงันั้น บริษทัจึงอำจ
ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบดงักล่ำวและมี
กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยใชก้ลยทุธ์กำรซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) เป็นวงเงินท่ีสำมำรถครอบคลุมยอด
เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศในขณะใดขณะหน่ึง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัมีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบั
สถำบนักำรเงิน ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินสกุลบำทไทย 220 ลำ้นบำท  และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกบั 1.15 ลำ้นเหรียญ  โดยกำรซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงสม ่ำเสมอและมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำงต่อเน่ือง  ท ำให้บริษทัได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงดังกล่ำวอย่ำงจ ำกัด ดังจะเห็นได้จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เกิดผลก ำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปล่ียนในรอบ 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ท่ีมียอดก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน เท่ำกบั 5.06 ลำ้นบำท 2.22 
ลำ้นบำท และ 6.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกน้ี เม่ืออตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงจนมีผลท ำให้ตน้ทุนสินคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะท ำกำรปรับรำคำสินคำ้ไปตำมสภำพตลำดโดยแจง้แก่ลูกคำ้ทรำบล่วงหนำ้ ดงันั้น ควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

  2. ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายตราสินค้า (Brand) ทีส่ าคญั 

 บริษทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด ำเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คำ้ซ่ึงเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสินคำ้หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีมีตรำสินคำ้ของตนเองไดรั้บกำรยอมรับในระดบัสำกล ส ำหรับตรำสินคำ้ท่ีมียอดขำยสูงสุด 2 
อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ในปี 2562 หำกบริษทัสูญเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตรำสินคำ้
ดงักล่ำวไปอำจส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 40 ปี บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัคู่คำ้ ลูกคำ้ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้อยำ่งมีจริยธรรม จึงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็นเจำ้ของตรำสินคำ้
และแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำโดยตลอด นอกจำกน้ีบริษทัยงัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งของลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมซ่ึง
เป็นกลุ่มลูกค้ำหลัก ด้วยภำพลักษณ์ของผูจ้ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนอุปกรณ์นิรภัยและส่ิงแวดล้อมครบวงจรอย่ำงมืออำชีพ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำยำวนำน รวมถึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับปรุง พฒันำระบบ และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และสภำพแวดลอ้มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงมำกข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงมีควำมเช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทัเจำ้ของตรำ
สินคำ้จะมีควำมมัน่ใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษำสถำนะ กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีส ำคญัอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัยงัมี
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มำตรกำรลดควำมเส่ียงและควำมเสียหำยจำกกำรกำรสูญเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยมีกำรพฒันำตรำสินคำ้ของตนเองเพื่อ
รองรับควำมตอ้งกำรลูกคำ้ทุกระดบั ในปี 2562 บริษทัมีรำยกำรสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของตนเองกวำ่ 200 รำยกำร คิดเป็นสัดส่วน
รำยไดร้้อยละ 17 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรทั้งหมด 

 3. ความเส่ียงจากลูกหนีก้ารค้า  

 กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทั มีกำรเรียกเก็บเงินดว้ยเง่ือนไขกำรช ำระเงินแบบใหเ้ครดิตกำรคำ้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉล่ีย
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนของลูกคำ้ท่ีช ำระเงินดว้ยเง่ือนไขเครดิตกำรคำ้ คิดเป็นร้อยละ 92 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรให้บริกำร ดงันั้นกรณีท่ีลูกคำ้ของบริษทัมีลกัษณะเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั อำจส่งผลต่อ
สภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยเนน้กำรควบคุมคุณภำพของลูกหน้ีกำรคำ้ ส ำหรับกรณีลูกคำ้รำย
ใหม่ (ยกเวน้ลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่ไป) จะตอ้งมีกำรสั่งซ้ือสินคำ้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลำหน่ึง
ก่อนท่ีจะมีกำรพิจำรณำเปิดวงเงินให้เครดิตในกำรสั่งซ้ือ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยกำรให้เครดิตท่ีรัดกุมกบัลูกคำ้โดยมีกำร
พิจำรณำทบทวนเครดิตลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ กำรแยกฝ่ำยควบคุมเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพ่ือใหก้ำรพิจำรณำเครดิตเป็นไปอยำ่งอิสระ 
โดยในรอบ 3 ปียอ้นหลงั บริษทัเกิดหน้ีสูญในปี 2560 ร้อยละ 0.67   ปี 2561ไม่เกิดหน้ีสูญ และปี 2562 เกิดหน้ีสูญร้อยละ 0.04 ของ
ลูกหน้ีกำรคำ้รวม ตำมล ำดบั (ไม่รวมกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสูญโครงกำรประปำฯ) ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดย
กำรบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ประมำณจ ำนวนหน้ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ไดต้ำมเง่ือนไขกำรช ำระเงิน โดย
อำศยัประวติักำรเรียกเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัท่ีงบแสดงฐำนะกำรเงิน พิจำรณำจำกลูกหน้ีท่ีมี
อำยกุำรช ำระหน้ีเกิน 180 วนั และไม่มีกำรเคล่ือนไหว ซ่ึงอำจพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 จำกยอดหน้ีคงคำ้ง
ทั้งหมดเป็นรำยๆไป 

 4. ความเส่ียงจากระบบการจดัซ้ือและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

 บริษทัมีรำยกำรสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยมำกกวำ่ 3,000 รำยกำร โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคำ้ท่ีหมุนเวียนเร็ว ซ่ึง
บำงคร้ังสินคำ้ท่ีเป็นท่ีนิยมของลูกคำ้จะมีกำรขำดตลำดบำ้งในบำงโอกำส หรือมีสินคำ้บำงรำยกำรท่ีคงคำ้งอยูใ่นคลงัสินคำ้อนัเน่ือง
มำจำกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนควำมตอ้งกำรของตลำด  กำรได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำร
หมุนเวียนของสินค้ำคงคลังและสินคำ้คำ้งสต๊อค อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้จัดท ำแผนส่งเสริมกำรขำย และมีช่องทำงจัดจ ำหน่ำย
หลำกหลำย ผำ่นช่องทำงออนไลน์หรือหนำ้เวบ็ไซตบ์ริษทั  ผำ่นสำขำในส่วนภูมิภำค และส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัมีกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรดว้ยกำรพฒันำรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ท่ีสะดวกรวดเร็ว กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนทั้งระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ (WMS) มำ
บริหำรจดักำรใหเ้กิดกำรเช่ือมโยงกบัระบบ ERP รวมถึงกำรพฒันำระบบ MRP เพื่อบริหำรจดักำรและวำงแผนควำมตอ้งกำรสินคำ้
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรไดเ้ป็นอย่ำงดี  บริษทั มีควำม
เช่ือมัน่วำ่กำรพฒันำระบบต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ืองสำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดลอ้มดำ้นกำรแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภำพดำ้นกำร
บริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั เพ่ิมอตัรำกำรหมุนเวยีนของสินคำ้และกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด   

  

 


