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นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 
 บริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งที่อาจสง่ผลตอ่กลยทุธ์ เปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ของบริษัทอยา่ง
จริงจัง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแล
แนวทางในการบริหารความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ความเสีย่งนัน้ๆ ได้รับการจดัการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ โดยความเสีย่งซึง่มีผลกระทบตอ่การด าเนินการของบริษัท ประกอบไปด้วย  

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

  เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
ซึ่งส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทโดยตรง บริษัทจึงได้มีการติดตามรายงานภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
สถานการณ์ส าคญัต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในแตล่ะชว่งเวลาได้อยา่งเหมาะสม ในสว่นของสภาพการแขง่ขนัของธุรกิจค้าปลกีในปัจจบุนัอยูใ่นระดบั
ค่อนข้างสงู เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึน้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสงัคมเมือง รวมทัง้พฤติกรรมการการ
จบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแต่ละรายต้องเร่งขยาย
สาขาและช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้ครอบคลมุความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ รวมทัง้มีผู้ประกอบการรายใหม่
ที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกมากขึน้อีกด้วย ดงันัน้จึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และกระทบต่ออัตราการท าก าไรของบริษัทจากการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามบริษัทให้
ความส าคญักับ การประเมิน ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทัง้พิจารณาปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อให้ทนัตอ่สถานการณ์ เน้นบริหารความเสีย่ง
โดยการสร้างความแตกตา่ง ความหลากหลายของสนิค้าและบริการ ในราคาที่นา่พอใจ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
ด้านการแขง่ขนั 

ความเสี่ยงจากการขยายสาขาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

  บริษัทมีแผนการลงทนุขยายสาขาอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งหากการขยายสาขาเพิ่ม ไม่ประสบความส าเร็จตาม
แผนงานที่คาดไว้อนัเนื่องมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงาน
ลดลงในท่ีสดุ บริษัทตระหนกัถึงประเด็นความเสีย่งดงักลา่ว และได้ก าหนดแนวทางการลงทนุขยายสาขาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจะศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน มีการพิจารณาพืน้ที่ที่มี
ศกัยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุ 
(IRR) ไม่ต ่ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ในการลงทุนแต่ละครัง้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้อนมุตัิการลงทนุต่อไป  และ
เมื่อสาขาใหมเ่ปิดด าเนินการจะมีการติดตามผลประกอบการ และความคืบหน้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อช่วยให้บริษัท 
สามารถวางแผนรับความเสีย่งและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดได้ทนัทว่งที 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 เนื่องจากพฤติกรรมการซือ้สินค้าของผู้ บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภค
ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ การซือ้ของออนไลน์จึงมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
การค้าปลกีที่มีหน้าร้านแบบดัง้เดิมจึงถกูแยง่สว่นแบง่การตลาดไป ซึง่บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว จึง
ได้ให้ความส าคญักบัการขยายช่องทางจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทางออนไลน์มากขึน้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างทัว่ถึงและทนัท่วงที นอกจากนี ้บริษัทยงัใช้ช่องทาง Social Media ในการติดต่อสื่อสาร 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมด้านการตลาด และเก็บข้อมลูการใช้จ่ายของลกูค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์ในเชิงลกึ เพื่อสร้าง
สนิค้าและบริการท่ีลกูค้าพงึพอใจมากที่สดุ 

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถอื 

 การสร้างและรักษาช่ือเสยีงขององค์กรถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นการรับรู้
ที่คนอื่นมีต่อสินค้า บริการ หรือภาพลกัษณ์ขององค์กรเอง มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสงู เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้โดยตรง 
รวดเร็ว และรุนแรง บริษัทให้ความส าคญัและได้ก าหนดกลยทุธ์ในการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ให้เป็น
ที่ยอมรับกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมทัง้มีการพิจารณาผลได้ผลเสียจากการด าเนินการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัภาพลกัษณ์หรือช่ือเสยีงอยา่งระมดัระวงั ค านงึถึงความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมให้ครอบคลมุ
ประเด็นตา่งๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การตดัสนิใจมีความแมน่ย า สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจให้น้อยที่สดุ  

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง 
 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอื - สทุธิ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 349.04 
ล้านบาทและ 472.08 ล้านบาทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.51 และร้อยละ 26.58 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้า สนิค้า
ล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้าเท่ากบั 15.14 ล้านบาท และ 22.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.34 และ ร้อยละ 4.70 
ของสินค้าคงเหลือ ตามล าดบั ปัจจุบนั บริษัทมีคลงัสินค้าใหญ่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัเพชรบุรี และมีคลงัสินค้า
ยอ่ยในแตล่ะสาขาเพื่อส ารองสนิค้าส าหรับจ าหนา่ยในแตล่ะสาขา 

 บริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการด าเนินหลายไว้หลายแนวทาง อาทิ การจัดรายการส่งเสริมการขาย การ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าและรูปลกัษณ์ภายในสาขา เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงเร่งจัดกระบวนการ
ท างานภายในเพื่อปอ้งกนัสนิค้าสญูหาย สญูเสยี หรือการทจุริตที่อาจเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตรวจนบัสินค้า
ที่ชดัเจน การติดตัง้กล้องวงจรปิด การก าหนดวิธีการท างานท่ีรัดกมุเพื่อลดความผิดพลาด เป็นต้น 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม 

 สินค้าที่วางจ าหน่ายบางสว่นเป็นสินค้าที่อิงตามกระแสนิยม หรือเป็นสินค้าแฟชัน่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
คอ่นข้างเร็ว ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้าที่วางจ าหน่ายให้มีความร่วมสมยัและอยู่ในกระแสนิยมอยู่
เสมอ ผ่านการวางแผนร่วมกนัระหว่าง ฝ่ายคลงัสินค้า ฝ่ายบริหารสินค้า ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายออกแบบ รวมถึง
พิจารณาสรรหาสนิค้าเพิ่มเติมให้สอดคล้องกบัแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หากกระแสความนิยมของผู้บริโภค



3 
 

เกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้สินค้าจะล้าสมยั ไม่สามารถจ าหน่ายออกไปได้และส่งผลกระทบต่อการ
บริหารสนิค้าคงคลงัของบริษัท ดงันัน้เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทก าหนดมาตรการจดัการความ
เสีย่งดงักลา่ว โดยการคาดการณ์สถานการณ์และความนิยม ผ่านการพิจารณายอดขายของสินค้าในปีก่อนหน้า 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณารูปแบบ คณุลกัษณะจ านวน และประเภทของสินค้าที่บริษัทจะสัง่ผลิตหรือ
สัง่ซือ้เพื่อน ามาจ าหนา่ยให้เพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานที่ท าหน้าที่ติดตาม
การเปลีย่นแปลงกระแสนิยมโดยเฉพาะ เพื่อไมใ่ห้ล้าสมยั รวมทัง้ บริษัทยงัสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลติหลาย
แหง่เพื่อให้เพียงพอตอ่การสัง่ผลติที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อจะได้น าสนิค้ามาจดัจ าหนา่ยได้ตามเวลาที่เหมาะสม
และไมล่า่ช้ากวา่กระแสนิยม 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 

 บริษัทและบริษัทย่อยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจดัการข้อมลูเพื่อการบริหารงาน
ระหว่างส านกังานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาเอ๊าท์เลททัง้หมด ซึ่งครอบคลมุทกุระบบงาน เพื่อช่วยให้พนกังานที่
ส านกังานใหญ่และพนกังานประจ าสาขา สื่อสารข้อมลูได้สอดคล้องกนั ซึ่งหากระบบ IT ที่ใช้อยู่เกิดเหตขุดัข้อง 
หรือไม่เสถียรเพียงพออาจสง่ผลกระทบต่อการท างานของบริษัท บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เช่น  
ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมลูโดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงของความไม่ถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ข้อมลู หรือระบบได้อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยได้ก าหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมลูและระบบสารสนเทศตามอ านาจและความรับผิดชอบของพนกังานแตล่ะระดบั การมี Server ส ารอง ซึ่งอยู่
นอกส านักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลส ารองกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทจะอัพเดทข้อมูลใน Server อย่าง
สม ่าเสมอและก าหนดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉกุเฉิน (Disaster Recovery Site)  

ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

  เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้า โดยมีช่องทางการจ าหน่ายผ่านสาขาต่างๆ บริษัทจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องจัดหาบุคคลากรประจ าสาขา  เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญของบคุลากรประจ าสาขาเป็นส าคญั รวมถึงพนกังานประจ าแคชเชียร์ และ
พนกังานฝ่ายคลงัสนิค้า ที่ต้องมีคณุภาพในการจดัการกบัสนิค้าของบริษัทได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยแตล่ะสาขา
จะมีพนกังานประมาณ 60 คน ซึ่งพนกังานแต่ละสาขาสว่นใหญ่จะเป็นคนในพืน้ที่หรือบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งหาก
บริษัทไมส่ามารถหาบคุลากรท่ีเพียงพอและมีคณุสมบตัิตามที่ต้องการ อาจสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบในการ
จดัการ และการขยายสาขาของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทมีมาตรการป้องกนัความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารจะประสานงาน
กบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับแผนการปรับปรุง  หรือขยายสาขา เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
สามารถคดัเลือกบคุลากรที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเข้าท างานได้ทนัต่อระยะเวลาที่จะเปิดสาขา  ดงันัน้ บริษัทจึง
มัน่ใจวา่จะได้รับผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วน้อย 

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจประเภทค้าปลกี ซึง่สามารถเกิดช่องทางการทจุริตได้ในหลายรูปแบบ 
อาทิ การทุจริตจากลกูค้า และจากพนกังานในสาขา ซึ่งบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญักบัการป้องกันการ
ทจุริตดงักลา่วโดยก าหนดมาตรการป้องกนัและรับมือกบัเหตกุารณ์ต่างๆ  ที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ การวางระบบการ
ควบคมุที่รัดกมุตัง้แต่การออกแบบและจดัแผนผงัสาขาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคมุและป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริต  
การติดกล้องวงจรปิดในทกุมมุของสาขา เพื่อให้เห็นได้ครบถ้วน รอบด้าน รวมถึงการปลกูฝังความซื่อสตัย์โดย
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จดัท าคู่มือจรรยาบรรณ การตรวจสอบการท างานของพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทได้
ก าหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชนัอย่างสิน้เชิง  (Zero-Tolerance Policy) โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชนั  ทัง้นี ้บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต หรือ Collective Action Coalition of the 
Private Sector Against Corruption (CAC) เพื่อร่วมสง่เสริมการปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ ซึง่การ
ด าเนินการดงักลา่ว ท าให้บริษัทมัน่ใจวา่จะได้รับความเสีย่งดงักลา่วน้อย 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

 สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 823.68 ล้านบาท 
และมีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 181.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.53 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
นอกจากนี ้บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายเป็นเงินสดมากกว่าร้อยละ 95 จากรายได้การขายทัง้หมด บริษัทจึงมี
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งทางการเงินคอ่นข้างต ่า อยา่งไรก็ตาม หากรายได้ของบริษัทลดลงหรือมีความจ าเป็นต้องใช้
เงินทนุเพิ่มขึน้ ก็อาจท าให้บริษัทต้องประสบปัญหาด้านสภาพคลอ่ง บริษัทจึงมีแนวทางบริหารความเสีย่งดงักลา่วอยา่ง
ใกล้ชิด โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ และมีวินยัในการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี และรักษาระดบัความนา่เช่ือถือตอ่สถาบนัการเงินอยา่งตอ่เนื่อง 

ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างด าเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการรวมทัง้สิน้ 21 เคร่ืองหมาย แบ่งเป็น 17 เคร่ืองหมายการค้า และ 4 เคร่ืองหมายบริการ โดยปัจจุบนั
บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการเพิ่มเติมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 7 เคร่ืองหมายการค้า และจ านวน 3 เคร่ืองหมายบริการ เพื่อรองรับการขยายตวัของ
ธุรกิจ บริษัทจึงอาจได้รับความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมาย
บริการ หากไมไ่ด้รับอนมุตัิให้จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว และได้ก าหนดให้
ทีมงานผู้ รับผิดชอบสอบทานประเด็นติดขดั และความเป็นไปได้ในการจดเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมาย
บริการ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนตัง้แตเ่ร่ิม รวมทัง้ติดตามสอบถามไปยงัเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เก่ียวกบัความคืบหน้าในการได้รับอนุมตัิค าขอจดทะเบียนดงักลา่วอย่างต่อเนื่อง  บริษัทจึงมัน่ใจว่าจะไม่ได้รับ
ความเสีย่งระหวา่งด าเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 

 บริษัทบริหารธุรกิจโดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐอยา่ง
เคร่งครัด มาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.ควบคมุราคา กฎหมายแรงงาน รวมถึง ข้อก าหนดตา่งๆ 
ของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลง 
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัใหม่ อาจสง่ผลกระทบตอ่กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั ท า
ให้ผลประกอบการอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  บริษัทจึงได้มกีารจดัตัง้หนว่ยงาน Legal and Compliance
เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ให้มกีารด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส ตาม
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หลกัธรรมาภิบาลกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ท าให้มัน่ใจได้วา่หากมกีารเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจ บริษัทจะสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่สถานการณ์ รวมทัง้ ควบคมุ 
ผลกระทบให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ 
 


