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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ ง รวมทังรายละเอี
้
ยดข้ อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี ้อย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เป็ นปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทและมูลค่าหุ้น
ของบริ ษัทได้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ อาจไม่เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทังหมดที
้
่มีอยู่ เพราะอาจมี
ปั จจัยความเสีย่ งอื่นๆ ที่บริ ษัทยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริ ษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัทในขณะนี ้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัย ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อรายได้ ผลกาไร ของบริ ษัทได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลอย่าง
รอบคอบ เพราะปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทได้ ไม่จากัดเฉพาะแต่เพียงปั จจัยความเสี่ยงตามที่ได้
กล่าวไว้ ในเอกสารฉบับนี ้เท่านัน้
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรื อเจตนารมณ์
ของบริ ษัทที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” ”ประสงค์” ”ต้ องการ” ”คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ”
“อาจจะ” หรื อคาหรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งมี
ความไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ ้นอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขัน
สินค้ าที่วางจาหน่ายอยู่ภายในเอ๊ าท์เลทของบริ ษั ท ประกอบด้ วยสินค้ าที่เป็ นเสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกาย ชุด
เครื่ องนอน ชุดเครื่ องครัว รวมถึงเครื่ องใช้ ภายในบ้ านทัว่ ไป ซึ่ง บริ ษัทจัดหาผ่านการสัง่ ผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริ ษัท และสัง่ ซื ้อสินค้ าสาเร็ จรู ปมาจาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าอื่น เพื่อเติมเต็มความต้ องการของลูกค้ า โดยในประเทศ
ไทยยังไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดทาศูนย์จาหน่ายสินค้ าประเภทเอ๊ าท์เลท เหมือนกันกับของบริ ษัท โดยที่มีอยู่ปัจจุบนั
เป็ นเอ๊ าท์เลทที่รวบรวมสินค้ าเคลือ่ นไหวช้ า ของตราสินค้ าต่างๆ มาวางจาหน่ายในรูปของร้ านค้ าที่แยกพื ้นที่ชดั เจน ผ่าน
การให้ เช่าพื ้นที่กบั เจ้ าของตราสินค้ า ได้ แก่ ศูนย์การค้ าพรี เมี่ยม เอ๊ าท์เลท ซึ่งเป็ นคู่แข่งทางอ้ อมของบริ ษัท เนื่องจากมี
ทาเลที่ตงั ้ ใกล้ เคียงกัน และมีกลุ่มลูกค้ าเป็ นนักเดินทางและนักท่องเที่ยวเหมือนกัน อย่างไรก็ ตาม หากวิเคราะห์ใน
ภาพรวม บริ ษัทไม่มีค่แู ข่งโดยตรงที่ดาเนินธุรกิจศูนย์จดั จาหน่ายสินค้ า ในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัท แต่หากพิจารณา
แยกตามประเภทของสินค้ าที่วางจาหน่ายอยูภ่ ายในเอ๊ าท์เลท จะพบว่าเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงเร็ ว
ตามกระแสนิยม โดยเฉพาะสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย นอกจากนี ้ ด้ วยลักษณะธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามการเจริ ญเติบโตของภาคการท่องเที่ยว อาจทาให้ มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่ ที่มีเงินทุนเพียงพอ สนใจเข้ าลงทุนใน
ธุรกิจเดียวกันกับบริ ษัท ซึง่ อาจทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ลดลงจากการถูกแย่งส่วนแบ่ง ตลาดได้
ด้ วยประสบการณ์ของฝ่ ายบริ หารที่อยู่ในธุรกิจค้ าปลีกต่อเนื่องกว่า 15 ปี ทาให้ เกิดความเข้ าใจในธุรกิจ
เป็ นอย่างดี รวมไปถึงการกาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ให้ ความสาคัญกับการสรรหาและคัดสรรสินค้ ามาวาง
จาหน่าย ซึง่ ต้ องเป็ นสินค้ าที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ราคาเหมาะสม คุ้มค่า และลูกค้ าสามารถซื ้อได้ นอกจากนี ้ ในปี 2559 บริ ษัท
เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เซฟ นาว 2494 จากัด (SN) เพื่อขยายฐานกลุม่ ลูกค้ าไปยังกลุม่ ลูกค้ าผู้มีรายได้ ระดับ
ปานกลางถึงระดับล่าง ซึ่งมีความแตกต่างกับกลุม่ ลูกค้ าของ FN จึงเหมาะสมที่จะใช้ SN เป็ นแบรนด์รอง (Fighting
Brand) เพื่อประโยชน์ด้านการแข่งขัน ในพื ้นที่อาเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดหัวเมืองหรื อจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึง
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บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ การแข่งขัน ภาวะตลาด
และความต้ องการของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวไม่มากนัก
3.1.2 ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้ าคงคลัง
บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 เท่ากับ 444.13
ล้ านบาท และ 400.38 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 43.22 และร้ อยละ 39.91 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า สินค้ าล้ าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้ าเท่ากับ 16.75 ล้ านบาท และ 12.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.63 และร้ อยละ 3.13 ของสินค้ าคงเหลือ
ตามลาดับ ซึ่งบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารสินค้ าคงเหลือผ่านการจัดให้ มี ระบบบริ หารสินค้ าคงคลังที่ดี ที่
สามารถควบคุมปริ มาณสินค้ าให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป หรื อน้ อยเกินไป เนื่องจากหากสินค้ ามีจานวน
มากเกินความจาเป็ น อาจส่งผลให้ สนิ ค้ าไม่สามารถจาหน่ายออกได้ หมด ทาให้ สินค้ าล้ าสมัย หมดอายุ หรื อเสียหายได้
ในทางตรงกันข้ ามหากสินค้ าน้ อยเกินไป บริ ษัทจะมีสินค้ าไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ อง
บริ หารสินค้ าให้ มีปริ มาณและคุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคลังสินค้ าใหญ่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่สาขาเพชรบุรี และมีคลังสินค้ าย่อยในแต่ละสาขา
เพื่อสารองสินค้ าสาหรับจาหน่ายในแต่ละสาขา ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ กาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ
และการตรวจนับสินค้ าคงเหลือไว้ อย่างชัดเจน โดยฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายคลังสินค้ าจะรับทราบการเปลี่ยนแปลงของสินค้ า
คงเหลือแต่ละชิ ้นอย่างสม่าเสมอ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นรับสินค้ าเข้ าคลัง ย้ ายสินค้ าไปสาขาต่างๆ ไปจนถึงจาหน่ายสินค้ าออก
ผ่านระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยา นอกจากนี ้ เมื่อสินค้ าเริ่ มเข้ าสู่กระบวนการจาหน่าย ฝ่ าย
บริ หารสินค้ า (ฝ่ ายจัดซือ้ ) และฝ่ ายคลังสินค้ า จะร่ วมกันตรวจสอบปริ มาณและคุณภาพสินค้ าคงเหลือที่มีอยู่อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อพิจารณาว่าสินค้ าใดควรสัง่ ซื ้อเพิ่ม และสินค้ าใดควรพิจารณาดาเนินการทางการตลาดเพื่อ เร่ งระบาย
สินค้ า ก่อนนาเสนอฝ่ ายบริ หารเพื่ออนุมตั ิดาเนินการ เพื่อจัดให้ มีปริ มาณสินค้ าที่เพียงพอกับความต้ องการและสามารถ
ระบายสินค้ าคงเหลือที่มีอยู่ได้ ทังนี
้ ้ สาหรับการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ บริ ษัทกาหนดนโยบายการตรวจนับ คลังสินค้ า
ใหญ่ และคลังสินค้ าในแต่ละสาขาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความคลาดเคลือ่ นให้ น้อยที่สดุ โดยกาหนดให้ มีการตรวจ
นับสินค้ าคงเหลือทุกสิ ้นวัน สาหรับการตรวจนับสินค้ าหน้ าร้ านกับคลังหลังร้ าน ผ่านการตรวจนับเฉพาะสินค้ าที่มีการ
จาหน่ายในวัน และกาหนดให้ มีการตรวจนับสินค้ าคงเหลือทุกสิ ้นเดือนในจานวน 20% ของสินค้ าคงเหลือทังหมด
้
โดย
เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากรายงานสินค้ าคงเหลือในแต่ละสาขาเอ๊ าท์เลทและตรวจนับ จากสินค้ าที่มีอยู่ นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
วางแนวทางในการป้องกันสินค้ าสูญหาย หรื อการทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึ ้น โดยการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดภายในเอ๊ าท์เลทอีก
ด้ วย ดังนัน้ ด้ วยการกาหนดแนวทางในการบริ หารสินค้ าคงเหลือที่ชดั เจน บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับความเสี่ ยงจากการ
บริ หารสินค้ าคงคลังไม่มากนัก
3.1.3 ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่ างดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ า และเครื่องหมายบริการ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การที่ใช้ ในการจาหน่ายสินค้ าและให้ บริ การ
รวมทังสิ
้ ้น 12 เครื่ องหมาย แบ่งเป็ น ตราสินค้ าที่ได้ เครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การแล้ ว 12 เครื่ องหมาย
แบ่งเป็ น 11 เครื่ องหมายการค้ า และ 1 เครื่ องหมายบริ การ (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบ
ธุรกิ จ) โดยปั จจุบันบริ ษัทอยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า และเครื่ องหมายบริ การเพิ่มเติม กับกรม
ทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ จานวน 10 เครื่ องหมายการค้ า และจานวน 2 เครื่ องหมายบริ การ เพื่อรองรับ
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การขยายตัวของธุรกิจ ซึง่ ในการดาเนินการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การ กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญาจะต้ องดาเนินการตรวจสอบโดยละเอียดว่า เครื่ องหมายที่ยื่นขอจดทะเบียน เป็ นเครื่ องหมายอันพึงรั บจด
ทะเบี ย นได้ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ หรื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ นไปตามขัน้ ตอนการจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ าตาม
พระราชบัญญัติเครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534 ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดาเนินการ
เกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การ หากไม่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบริ ษัทตระหนักถึง
ความเสี่ยงดัง กล่าว และได้ กาหนดให้ ทีม งานผู้รับ ผิด ชอบสอบทานประเด็ น ติด ขัด และความเป็ นไปได้ ใ นการจด
เครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนตังแต่
้ เริ่ ม รวมทังติ
้ ดตาม สอบถามไปยังเจ้ าหน้ าที่
ของกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกี่ยวกับความคืบหน้ าในการได้ รับอนุมตั ิคาขอจดทะเบียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึง
มัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับความเสีย่ งจากการอยูร่ ะหว่างดาเนินการเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การ
นอกจากนี ้ เพื่อ ป้องกัน ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิ ด จากการเรี ย กร้ องค่าเสีย หายหรื อ ฟ้ องร้ องจากการใช้
เครื่ องหมายบริ การที่มีความใกล้ เคียงกับธุรกิจที่บริ ษัทเคยทาร่ วมกันกับพี่น้องในครอบครัวส่งวัฒนา (บจก.แอท แบงค็อก ซึง่ เป็ นเจ้ าของตราสินค้ า FLYNOW) บริ ษัทและบจก. แอท แบงค็อก ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงเครื่ องหมายทาง
การค้ าและบริ การ (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ) ว่า บจก. แอท แบงค็อก จะไม่
คัดค้ านคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า/บริ การ หรื อขอให้ เพิกถอนเครื่ องหมายการค้ า /บริ การ รวมถึงจะไม่ใช้ สิทธิ
ในการเรี ยกค่าเสียหายหรื อฟ้ องร้ องทังทางแพ่
้
งและอาญาต่อเครื่ องหมายการค้ า /บริ การของบริ ษัท หรื อที่บริ ษัทได้ ยื่นคา
ขอจดทะเบียนไว้ แล้ วในขณะนี ้ รวมถึงในกรณีที่บริ ษัทจะขยายธุรกิจหรื อจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การใดๆเพิ่มเติม
บริ ษัทสามารถจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมได้ (ไม่รวมเครื่ องหมายการค้ า ) ทังนี
้ ้ บจก.แอท
แบงค็อก ยอมรับว่าเป็ นสิทธิของบริ ษัท และตกลงจะไม่คดั ค้ านคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การ หรื อขอให้ เพิกถอน
รวมถึ ง ไม่ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเรี ย กร้ องค่า เสี ย หายหรื อ ฟ้ องร้ องบริ ษั ท ต่ อ เครื่ อ งหมายบริ ก าร ที่ บ ริ ษั ท อาจจะยื่ น ค าขอ
(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ) ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าจะไม่ได้ รับความเสี่ยงจาก
ประเด็นดังกล่าว
3.1.4 ความเสี่ยงจากการขัดข้ องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจัดการข้ อมูลเพื่อการบริ หารงาน
ระหว่างสานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาเอ๊ าท์เลททังหมด
้
ซึง่ คลอบคลุมทุกระบบงาน ตังแต่
้ ระบบการจัดซื ้อ ระบบ
การบริ หารคลังสินค้ า และระบบบัญชีและการเงิน ซึง่ ทุกระบบจะเชื่อมต่อกันไว้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อช่วยให้
พนักงานที่สานักงานใหญ่ และพนักงานประจาสาขา สือ่ สารข้ อมูลได้ สอดคล้ องกัน และอยูใ่ นช่วงเวลาทีใ่ กล้ เคียงกัน ซึง่
การดาเนินการดังกล่าว ช่วยให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างสานักงานใหญ่กบั สาขาได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ หาก
ระบบ IT ที่ใช้ อยูเ่ กิดเหตุขดั ข้ อง หรื อไม่เสถียรเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการทางานของบริ ษัท อาทิ สานักงานใหญ่
จะไม่ทราบจานวนสินค้ าคงเหลือในแต่ละสาขา ทาให้ ไม่สามารถวางแผนกระจายสินค้ าเข้ าแต่ละสาขาได้ อย่างถูกต้ อง
รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบจานวนสินค้ าที่จาหน่ายออกไปแล้ ว ในแต่ละสาขาได้ เป็ นต้ น ซึ่งเหตุการณ์ ดงั กล่าว จะ
กระทบต่อระบบบัญชีและการเงินของบริ ษัท และอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันได้
บริ ษัทตระหนักถึง ความเสี่ยงดังกล่าว และให้ ความสาคัญกับการวางระบบ IT ให้ มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในลักษณะของการเพิ่มสาขา ซึ่งบริ ษัทใช้ ระบบ POS แยกสาขา โดยหากเกิ ด
ขัดข้ องในสาขาใดสาขาหนึง่ ก็จะไม่กระทบกับสาขาอื่น รวมถึงไม่กระทบกับระบบของสานักงานใหญ่ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังติดตังเครื
้ ่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองในทุกสาขา เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ าดับ ซึ่งจะช่วยให้ แต่ละสาขามีไฟฟ้ าใช้ ได้
ต่อเนื่องระยะหนึ่งด้ วย ทัง้ นี ้ สาหรั บ ระบบ IT ที่ครอบคลุมการทางานทัง้ หมด บริ ษัทป้องกัน ความเสี่ยงหากเกิ ด
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เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะทาให้ ระบบข้ อมูลของบริ ษัทเสียหาย ผ่านการมี Server สารอง ซึ่งอยู่นอกสานักงานใหญ่ เพื่อ
ใช้ เป็ นคลังข้ อมูลสารองกรณีฉกุ เฉิน โดยบริ ษัทจะอัพเดทข้ อมูลใน Server ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา ทังนี
้ ้ ที่
ผ่านมา บริ ษัทยังไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ระบบ IT เสียหายจนส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด ดังนัน้
บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
3.1.5 ความเสี่ยงจากการขยายสาขา
บริ ษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเอ๊ าท์เลทอย่างต่อเนื่อง จากปั จจุบนั ที่มีสาขาเอ๊ าท์เลทรวมทังสิ
้ ้น 7 สาขาได้ แก่
สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาพัทยา สาขาปากช่อง สาขาสิงห์บรุ ี สาขาหัวหิน และสาขาศรี ราชา ซึ่งที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2559 เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน 2559 มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารลงทุน ขยายสาขาที่ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่งเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในเขตพื ้นที่ภาคกลาง โดยบริ ษัทคาดว่าจะสามารถเปิ ด
ดาเนินการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึง่ การขยายสาขาแต่ละแห่ง บริ ษัทจาเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนสาหรับจัดหาที่ดิน
ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ สาขา ก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างในสาขา รวมถึงค่าใช้ จ่ายก่อนเปิ ดดาเนินการ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด และ
เงินทุนหมุนเวียนภายในสาขา ซึง่ หากการขยายสาขาเพิ่ม ไม่ประสบความสาเร็ จตามแผนงานที่คาดไว้ อันเนื่องมาจาก
ปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลงทางการเงิน
และพฤติกรรมผู้ซื ้อ เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ลดลงในที่สดุ
บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางการลงทุนขยายสาขา โดยในการ
ลงทุนซื ้อหรื อเช่าที่ดิน จะขึ ้นอยู่กับทาเลและเจ้ าของที่ดิน หากเจ้ าของที่ดินไม่ให้ เช่าและต้ องการขาย บริ ษัทฯ จึงจะ
พิจารณาว่าจะซื ้อหรื อไม่ ซึง่ จะต้ องพิจารณาเป็ นรายกรณีไป โดยต้ องศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ระยะเวลาคืน
ทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ผ่านการกาหนดงบลงทุนต่อสาขาไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงพิจารณาคัดเลือกที่ตงั ้
สาขาที่มีศกั ยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะศูนย์จาหน่ายสินค้ าประเภทเอ๊ าท์เลทของบริษัท
ราคาที่ดิน ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกในบริ เวณดังกล่าว การสารวจคู่แข่ง การวิเคราะห์ยอดขาย ความเสี่ยง
โครงการ และแผนรองรับความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ เพื่อนามาใช้ ประกอบในการพิจารณาความเป็ นไปได้
ในการลงทุน ซึง่ หากเป็ นการเช่า ต้ องเป็ นการเช่าระยะยาวเท่านัน้ โดยจะต้ องมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ต่า
กว่าอัตราที่กาหนดไว้ โดยค่าเช่าที่ดินหรื อค่าที่ดิน จะอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายเข้ าทารายการซื ้อหรื อเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวโยง แต่หากเป็ น
กรณีที่บริ ษัทต้ องทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง บริ ษัทจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายขยายสาขาที่กาหนดไว้
(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้ อที่ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ)
นอกจากนี ้ ในการลงทุนแต่ละครั ง้ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ที่
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ซึ่งแต่งตังขึ
้ ้นชั่วคราวเพื่อพิจารณาการลงทุน และผ่านการ
พิจารณาความเสีย่ งต่างๆ จากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ อนุมตั ิการลงทุน
ต่อไป นอกจากนี ้ ด้ วยประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์จาหน่ายสินค้ าประเภทเอ๊ าท์เลทมายาวนานกว่า 17 ปี นับตังแต่
้ มีเอ๊ าท์
เลทสาขาแรกที่จงั หวัดเพชรบุรีในปี 2543 ทาให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทเข้ าใจในธุรกิจ ซึ่งก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน จึงทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวไม่มาก
3.1.6 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับการต่ ออายุสัญญาเช่ าที่ดิน
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสาขาเอ๊ าท์เลทรวม 7 สาขา และห้ างสรรพสินค้ า 1 แห่ง ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัด
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยที่ตงแต่
ั ้ ละสาขา มีทงที
ั ้ ่ดินซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท (สาขาเพชรบุรี สาขากาญจนบุรี สาขาสิงห์บรุ ี
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และสาขาหัวหิน) และที่ดินซึง่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่ได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้ แก่ สาขาพัทยา สาขาปากช่อง
ห้ างสรรพสินค้ าที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ทาในนามบริ ษัทย่อย ซึง่ บริ ษัททาสัญญาเช่าระยะเวลาตังแต่
้ 2 ปี ถึง
23 ปี กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท สาขาศรี ราชา และ
สานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งบริ ษัททาสัญญาเช่าระยะยาวรวม 30 ปี กับบุคคลที่เกี่ ยวโยงของบริ ษั ท
(รายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้ อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ และหัวข้ อ 13 รายการระหว่างกัน) ดังนัน้ บริ ษัทจึง
อาจได้ รับความเสีย่ งจากการไม่ได้ รับต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดิน ซึง่ หากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า บริ ษัท
จะสูญเสียรายได้ จากสาขาเอ๊ าท์เลท รวมถึ งอาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากการปิ ดสาขาและต้ องหาเช่าพื ้นที่แห่งใหม่ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญได้
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางที่จะเสริ ม สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับ
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกราย ผ่านการจ่ายชาระค่าเช่าที่ดินด้ วยดีมาโดยต่อเนื่อง อีกทังสั
้ ญญาเช่าที่ดินส่วนใหญ่ เป็ น
สัญญาเช่าระยะยาว รวมถึงให้ สิทธิ บริ ษัทเป็ นรายแรกที่จะเช่าที่ดินต่อจากสัญญาเช่า เดิม หากสัญญาเช่าที่ดินเดิม
หมดอายุ โดยสาหรับที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงเอ๊
ั ้ าท์เลทที่มีระยะเวลาเช่าสัน้ ได้ แก่ ที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงสาขาพั
ั้
ทยา ซึ่งมียอดรายได้
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 7 ของรายได้ จากการขาย โดยมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 3 ปี โดยบริ ษัททาการบันทึกมูลค่าอาคาร
เอ๊ าท์เลทสาขาพัทยาเป็ นทรัพย์สนิ มีอายุการใช้ งานอาคารระยะเวลา 20 ปี โดยสัญญาเช่ามีรูปแบบระยะสันไม่
้ เกิน 3 ปี
แต่มีคามัน่ ระบุไว้ ในสัญญาว่า “…หากครบกาหนดสัญญาดังกล่าวถ้ าผู้ให้ เช่ายังมิได้ เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ผู้ให้ เช่าสัญญาว่าจะให้ ผ้ เู ช่าเพียงผู้เดียวเท่านันท
้ าหนังสือสัญญาเช่าต่อไปอีกปี ต่อปี ...” โดยปั จจุบนั บริ ษัทเช่าที่ดิน
แปลงดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลา 12 ปี ต่อเนื่องและผู้ให้ เช่ายังไม่มีแนวคิดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้ แก่
ผู้อื่น
ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด (WCP) มีความเห็นเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้เช่าในการเช่าที่ดินดังกล่าวว่า “เป็ นข้ อตกลงซึ่งมีลกั ษณะเป็ นนิติกรรมฝ่ ายเดียวที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ แสดงเจตนาผูกมัด
ตนเองว่าจะให้ เช่า โดยมีลกั ษณะแน่นอนไม่มีเงื่อนไข หรื อทางเลือกที่จะบิดพลิ ้วไม่ปฏิบตั ิตามเจตนา จึงมีผลเป็ นคามัน่
ผูกพันผู้ให้ เช่าที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม”
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ คานึงถึงผลกระทบในด้ านความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นหากบริ ษัทไม่ได้ รับการต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวอีกจานวน 8 ปี โดยในส่วนของการบันทึกบัญชีเป็ นสินทรัพย์ในงบการเงินของบริ ษัท สินทรัพย์
อาคารเอ๊ าท์เลทสาขาพัทยาของบริ ษัท มีราคาทุนเท่ากับ 29.25 ล้ านบาท โดยอาคารเอ๊ าท์ เลทดังกล่าวบันทึกเป็ น
สินทรัพย์ในงบการเงินของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2547 โดยบริ ษัทกาหนดนโยบายคานวณค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนตามวิธี
เส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ งานโดยประมาณซึ่งกาหนดไว้ ที่ 20 ปี โดยอาคารเอ๊ าท์เลทสาขาพัทยาดังกล่าวจะมีอายุ
การใช้ งานถึงปี 2567 และมีคา่ เสือ่ มราคาเท่ากับ 1.46 ล้ านบาทต่อปี หรื อเท่ากับ 0.12 ล้ านบาทต่อเดือน ทังนี
้ ้ ณ วันที่
30 มิ ถุน ายน 2559 อาคารเอ๊ า ท์ เลทสาขาพัท ยามีมูลค่าสุท ธิ ตามบัญชี ค งเหลือเท่า กับ 19.02 ล้ า นบาท โดยหาก
พิจารณาว่า อาคารเอ๊ าท์เลทสาขาพัทยาเป็ นสิทธิการเช่าซึง่ มีอายุการใช้ งานคงเหลื อเท่ากับ 1 ปี 4 เดือน หรื อสิ ้นสุดตาม
อายุของสัญญาเช่าที่ดิน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 (รวมการต่อสัญญาเช่าให้ 3 เดือนเพื่อชดเชยระยะเวลาที่ผ้ เู ช่าทา
การปรับปรุ งพืน้ ที่แล้ ว ) บริ ษัทจะมีค่าตัดจาหน่ายจากรายการสินทรัพย์ดังกล่าว เท่ากับ 14.27 ล้ านบาทต่อปี หรื อ
เท่ากับ 1.19 ล้ านบาทต่อเดือน เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเสื่อมราคาในกรณีที่อาคารเอ๊ าท์เลทสาขาพัทยายังใช้ งานได้ จน
ครบ 20 ปี แล้ ว บริ ษัทฯ จะมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นจากเดิมปี ละเท่ากับ 12.81 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
เท่ากับ 1.07 ล้ านบาทต่อเดือน ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวทาให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทเพียงเล็กน้ อย อย่างไรก็ดี ในกรณี
ดังกล่าวบริ ษัท เห็นว่า เป็ นความเสียหายที่กระทบกับแผนบริ หารความเสี่ยง จึงจัดให้ มีแผนบริ หารความเสี่ยงไว้ รองรับ
โดยปั จจุบนั ทาเลที่ตงของเอ๊
ั้
าท์เลทสาขาพัทยาเป็ นทาเลที่เส้ นทางคมนาคมของผู้เดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงจาก
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อดีตค่อนข้ างมาก ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดสาขาศรี ราชาไว้ รองรับเส้ นทางคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ ว ดังนัน้
หากไม่สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสาขาพัทยาได้ บริ ษัทสามารถใช้ สาขาศรี ราชาไว้ รองรับความเสี่ยงดังกล่าว ประกอบ
กับบริ ษัทมีแผนที่จะลงทุนเปิ ดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวได้
นอกจากนี ้ ที่ตงห้
ั ้ างสรรพสินค้ าที่อาเภอหาดใหญ่ ระบุเงื่อนไขให้ บริ ษัทย่อยสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้
คราวละ 3 ปี รวมระยะเวลาเช่า 10 ปี ซึง่ จากความต่อเนื่องในการเช่ากับผู้ให้ เช่าและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา จะช่วยลด
ความเสีย่ งจากประเด็นดังกล่าวได้ สาหรับการทาสัญญาเช่าที่ดินในอนาคต บริ ษัทได้ ตงนโยบายการท
ั้
าสัญญาเช่าที่ดิน
โดยกาหนดระยะเวลาการเช่าในแต่ละครัง้ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสี่ยง
จากการไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินน้ อย
3.1.7 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิบัติการสาขา
เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ า โดยมีช่องทางการจาหน่ายผ่านสาขาต่างๆ บริ ษัทจึงมีความ
จาเป็ นที่ต้องจัดหาบุคคลากรประจาสาขา ซึง่ ในแต่ละสาขาต้ องมีจานวนบุคคลากรจานวนมาก เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการ
บริ การที่ดี ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรประจาสาขาเป็ นสาคัญ รวมถึงพนักงาน
ประจาแคชเชียร์ และพนักงานฝ่ ายคลังสินค้ า ที่ต้องมีคณ
ุ ภาพในการจัดการกับสินค้ าของบริ ษัทได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
โดยแต่ละสาขาจะมีพนักงานประมาณ 60 คน ซึง่ พนักงานแต่ละสาขาส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพื ้นที่หรื อบริ เวณใกล้ เคียง
ซึง่ หากบริ ษัทไม่สามารถหาบุคลากรที่เพียงพอและมีคณ
ุ สมบัติตามที่ต้องการ อาจส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบในการ
จัดการ และการขยายสาขาของบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา บริ ษัทจึงมีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารจะประสานงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนการปรับปรุ ง หรื อขยายสาขา
เพื่อให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเข้ าทางาน ได้ ทนั ต่อระยะเวลาที่จะเปิ ด
สาขา อย่างไรก็ตาม พนักงานประจาสาขาทังหมดจะต้
้
องผ่านการปฐมนิเทศ และการอบรมหลักสูตรการทางานต่างๆ
เพื่อให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงวัฒนธรรม ธรรมเนียม และกฎ ระเบียบในการทางานของบริ ษัท และเพื่อให้ พนักงาน
สามารถให้ คาแนะนาหรื อคาปรึกษาแก่ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ผ่านการจัดอบรมและทดสอบ
เพื่อปรับตาแหน่งงานตามสายงานปฏิบตั ิการที่มี เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในการทางานให้ กบั พนักงาน ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา
บริ ษัท ไม่เ คยได้ รั บความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุค ลากรฝ่ ายปฏิบัติ การสาขา ดัง นัน้ บริ ษัท จึง มั่นใจว่า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
3.1.8 ความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัท เป็ นธุรกิจประเภทค้ าปลีก ซึ่งสามารถเกิดช่องทางการทุจริ ตได้ ในหลายรู ปแบบ
อาทิ การทุจริ ตจากลูกค้ า และจากพนักงานในสาขา เนื่องจากบริ ษัทมีสาขาอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง ซึ่งล้ วน
เป็ นสถานที่ทมี่ ีผ้ คู นเป็ นจานวนมากเข้ าใช้ บริ การในแต่ละวัน จึงเป็ นการยากที่จะสามารถตรวจสอบดูแลได้ ทงหมด
ั้
ซึ่ง
บริ ษั ทตระหนัก และให้ ค วามสาคัญ กับ การป้องกันการทุจริ ต ดังกล่าว โดยกาหนดมาตรการป้องกันและรั บมื อกับ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่ การวางระบบการควบคุมที่รัดกุมตังแต่
้ การออกแบบและจัดแผนผังสาขาเพื่อให้ ง่าย
ต่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ต อาทิการจัดวางสินค้ าราคาสูง จะวางในมุมที่สงั เกตเห็นได้ ง่ายการติด
กล้ องวงจรปิ ดในทุกมุมของสาขา เพื่อให้ เห็นได้ ครบถ้ วน รอบด้ าน รวมถึงการปลูกฝั งความซือ้ สัตย์โดยจัดทาคู่มือ
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จรรยาบรรณ การตรวจสอบการทางานของพนักงานแต่ละฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ การเข้ าสุม่ ตรวจ โดยไม่บอกล่วงหน้ า
(Surprise check) การตรวจตัวและตรวจกระเป๋ าพนักงานก่อนเข้ างานและหลังเลิกงานทุกครั ง้ และการกาหนด
บทลงโทษอย่างชัดเจนกรณีพนักงานทุจริ ต นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายต่อต้ านการให้ สนิ บนและการคอร์ รัปชัน่
อย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมใน
การคอร์ รัปชั่น การให้ /รับสินบนแก่/จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เพื่อร่วมส่งเสริ มการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
3.1.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม
สินค้ าที่วางจาหน่ายเป็ นสินค้ าที่มีรูปแบบที่อิงตามกระแสนิยม หรื อเป็ นสินค้ าแฟชัน่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้ างรวดเร็ ว ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนสินค้ าที่วางจาหน่ายให้ มีความร่ วมสมัยและอยู่ในกระแสนิยมอยู่
เสมอ โดยฝ่ ายคลังสินค้ า ฝ่ ายบริ หารสินค้ า (ฝ่ ายจัดซื ้อ) และฝ่ ายออกแบบ จะประชุมร่ วมกันเพื่อประเมิน รู ปแบบ และ
คุณลักษณะของสินค้ าที่วางจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาสรรหาสินค้ าเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับช่วงเวลา หรื อ
ช่วงเทศกาลในแต่ละปี อาทิ ฤดูร้อน เสื ้อผ้ าที่วางจาหน่ายจะเน้ นสีสนั สดใส สวมใส่สบาย ไม่อึดอั ด แต่หากเป็ นช่วงฤดู
ฝน เสื ้อผ้ าที่วางจาหน่ายจะเน้ นสีพื ้น สวมใส่สบาย แบบเรี ยบง่าย เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการ
เปลีย่ นแปลงกระแสนิยม ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารสินค้ าคงคลังของบริ ษัท หากสินค้ าที่บริ ษัทจาหน่ายตกสมัย
แล้ ว การจาหน่ายจะทาได้ ยากขึ ้น ซึง่ บริ ษัทกาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว โดยการคาดการณ์สถานการณ์
และความนิย ม ผ่านการพิจ ารณายอดขายของสิน ค้ า ในปี ก่อ นหน้ า เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพิจ ารณารู ปแบบ
คุณลักษณะ จานวน และประเภทของสินค้ าที่บริ ษัทจะสัง่ ผลิตหรื อสัง่ ซื ้อเพื่อนามาจาหน่ายให้ เพียงพอกับความต้ องการ
ของลูกค้ า โดยไม่มีจานวนมากเกินไป นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีทีมงานที่ทาหน้ าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม
โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ หลุดกระแส รวมทัง้ บริ ษัทยังสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ผลิตหลายแห่งเพื่อให้ เพียงพอต่อการสัง่
ผลิตที่ต้องการความรวดเร็ ว เพื่อจะได้ นาสินค้ ามาจัดจาหน่ายได้ ตามเวลาที่เหมาะสม และไม่ลา่ ช้ ากว่ากระแสนิยม
3.2 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่ งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดย
มีภาระหนี ้รวมเท่ากับ 441.07 ล้ านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เท่ากับ 17.84 ล้ านบาท โดยภาระหนี ้เงินกู้ดงั กล่าว แบ่งเป็ นภาระหนี ้จากวงเงินกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อใช้ หมุนเวียนในกิจการ
ร้ อยละ 13.85 และภาระหนี ้จากวงเงินกู้ยืมระยะยาวร้ อยละ 86.15 ซึง่ บริ ษัทขอรับการสนับสนุนทางการเงินสาหรับใช้ ใน
การปรับโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว ระบุเงื่อนไขให้ บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า
2 เท่าในปี 2559 และนับตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไปไม่เกิน 1.75 เท่า และดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ใน
อัตราไม่ต่ากว่า 1.10 เท่าในปี 2559 และนับตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไปไม่ต่ากว่า 1.20 เท่า ตามลาดับ ดังนัน้ หากบริ ษัท
ไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว บริ ษัทอาจได้ รับความเสี่ยงจากการถูก
ระงับการใช้ วงเงิ นสิน เชื่ อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการดาเนินธุ รกิ จ ที่ จะส่งผลกระทบต่อผลการ
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ดาเนินงานของบริ ษัทได้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังอาจได้ รับความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ เป็ นต้ นทุนทาง
การเงินของบริ ษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นอย่างดี และได้ กาหนดนโยบายการก่อหนี ้ไว้ อย่างชัดเจน โดยใน
งวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.20 เท่า ซึ่งต่ากว่า
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และมีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้เท่ากับ 2.53 เท่า ซึ่งสูงกว่าเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้ รวมถึง ตลอดระยะเวลาการได้ รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ บริ ษัทจ่ายชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ กบั
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามกาหนดชาระคืนด้ วยดีมาโดยต่อเนื่อง นอกจากนี ้ เพื่อลดการพึง่ พิงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุน ในครัง้ นี ้ ไปใช้ ลงทุนขยาย
สาขา ลงทุนปรับปรุ งสาขาที่มีอยู่เดิม ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการแทนการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินบางส่วน รวมถึงชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมบางส่วน ซึง่ ภาระหนี ้ที่ลดลงดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้ ภายหลังการเข้ า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจะมีสว่ นของ
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น ซึง่ มีผลทาให้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง
3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริ ษัทจัดหาสินค้ า จากผู้ผลิต ทังในประเทศ
้
และนาเข้ าจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศอิตาลี โปรตุเกส
โรมาเนีย อินเดีย ไต้ หวัน มาเลเซีย จีน เกาหลี และฮ่องกง เป็ นต้ น โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนยอดซื ้อสินค้ าจากผู้ผลิตในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 70.98 และร้ อยละ 63.14 ของ
ยอดซื ้อสินค้ ารวม และมีสดั ส่วนยอดซื ้อสินค้ าโดยนาเข้ าจากต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 29.02 และร้ อยละ 36.86 ของ
ยอดซื ้อสินค้ ารวม ซึง่ บริ ษัทชาระค่าสินค้ ากรณีนาเข้ าจากต่างประเทศไปยัง ผู้ผลิตโดยตรงเป็ นเงินตราต่างประเทศ โดย
การจ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศ อาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารจัดการความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ด้ วยการทาสัญญา
ซื ้อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง ติดตามข่าวสาร และทิศทางการ
เคลือ่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลต่างๆ อย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษัทมียอดคงเหลือของสัญญาซื ้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า
เท่ากับ 0.25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบเท่า 8.80 ล้ านบาท) ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าหากเกิดความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ น บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้ าและการจัดหาสินค้ า
3.3.1 ความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษัทดาเนินธุรกิจศูนย์จาหน่ายสินค้ าประเภทเอ๊ าท์เลท ซึ่งจาหน่ายสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ า และเครื่ องใช้
ภายในครัวเรื อน โดยบริ ษัทจัดหาสินค้ ามาวางจาหน่ายผ่านการสัง่ ผลิตตามการออกแบบของบริ ษัท และผ่านการสัง่ ซื ้อ
สินค้ ามาจาหน่าย เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้ าที่จาหน่าย ซึง่ ช่วยตอบสนองความต้ องการของผู้ซื ้อได้ ทกุ เพศทุก
วัย โดยในงวดบัญชีปี 2558 และงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 บริ ษัทมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ ารวมทังสิ
้ ้นเท่ากับ
630.65 ล้ านบาท และ 195.08 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัทมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของธุรกิจ ซึง่ การคัดสรรสินค้ าที่จะนามาวางจาหน่ายถือเป็ นสิง่ สาคัญที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัท
จึงอาจได้ รับความเสีย่ งหากผู้ผลิตสินค้ าหรื อผู้จาหน่ายสินค้ าหยุดการผลิตหรื อจาหน่ายสินค้ าให้ กบั บริ ษัท ด้ วยเหตุผล
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ภายในของผู้ผลิตหรื อผู้จาหน่ายเอง แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว โดยบริ ษัทสัง่ ผลิตหรื อสัง่ ซื ้อ
จากผู้จาหน่ายสินค้ าโดยตรงจานวนหลายราย ทาให้ ไม่เกิดการพึง่ พิงผู้จาหน่ายสินค้ ารายใดรายหนึ่ง นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารสินค้ า (ฝ่ ายจัดซื ้อ) ทาการประเมินคุณภาพผู้จาหน่ายสินค้ าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทาประวัติผ้ ู
จาหน่ายสินค้ า การพูดคุยและติดต่อโดยตรงกับผู้บริ หารของผู้จาหน่ายสินค้ า เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จาหน่าย
มาโดยต่อเนื่อง จึงทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้ นทุนผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจัดหาสินค้ ามาวางจาหน่าย ผ่านการสัง่ ผลิตตามการออกแบบของบริ ษัท และผ่ านการสัง่ ซื ้อสินค้ า
มาจาหน่าย ซึง่ บริ ษัทอาจได้ รับความเสีย่ งจากความผันผวนของต้ นทุนสินค้ า หากผู้ผลิตหรื อผู้จาหน่ายสินค้ าปรับราคา
สินค้ าเพิ่มขึ ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทกาหนดนโยบาย
การกาหนดราคาสินค้ าแบบวิธีต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost plus margin) และแบ่งกาไร (Profit Sharing) ขึ ้นกับ
แหล่งที่มาของสินค้ า ซึ่งทาให้ บริ ษัทสามารถปรับราคาจาหน่ายสินค้ าให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนสินค้ า และนโยบายการ
กาหนดราคาที่มีได้ เช่นเดิม แต่ทงนี
ั ้ ้ หากบริ ษัทจาเป็ นต้ องปรับเพิ่มราคาจาหน่ายสินค้ า บริ ษัทก็จะพิจารณาควบคูไ่ ปกับ
ต้ นทุนสินค้ า ความสามารถในการแข่งขัน และความคุ้มค่า /ความยุติธรรมของราคาสินค้ าที่มีต่อผู้ซื ้อเป็ นสาคัญ ดังนัน้
บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
3.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.4.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
ปั จจุบนั กลุม่ ครอบครัวส่งวัฒนาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ กลุม่ ครอบครัวส่งวัฒนา จะมี
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้ อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว
ทาให้ กลุม่ ครอบครัวส่งวัฒนา สามารถกาหนดนโยบายในการบริ หารงาน รวมถึงควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ที่ต้องใช้ คะแนนเสียงข้ างมากเกินกึ่งหนึง่ ในที่ประชุม ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
อย่า งไรก็ ต าม ด้ ว ยการก าหนดโครงสร้ างองค์ ก รของบริ ษั ท และการก าหนดแนวทางการปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของกรรมการผู้มี
ส่วนได้ เสีย รวมถึงการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ มาจากกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 3 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน เพื่อเข้ าทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบการทางานและการบริ หารงานของบริ ษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย กอปรกับการว่าจ้ างบริ ษัท พีแอนด์แอล
อินเทอร์ นอล ออดิท จากัด เพื่อเข้ าทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและขึ ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการผ่านระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียกั บบริ ษัท
จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
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3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศ
ไทย
บริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ก่อนที่จะรับทราบผลการพิจารณาการรับหุ้น
สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2559 โดยบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด (Asset Pro Management Co.,Ltd. : APM) ในฐานะที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทและหุ้นสามัญของบริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตาม
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว บริ ษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้ รับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดรอง หากหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหากบริ ษัทไม่สามารถ
กระจายหุ้นต่อประชาชนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรื อผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามคาดการณ์ไว้
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