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3. ปจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด
(มหาชน) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการดูแลใหมีการกํากับกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูถือหุนของบริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวา การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพออยางเปนระบบ
และตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอบริษัทฯ และผูมีสวนได
สวนเสีย ที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกคารายใหญ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทเครือ
่ งสําอางตามคําสั่งซื้อของลูกคา ปจจุบันบริษัทฯ มี
ลูกคารายใหญ 1 ราย ซึง่ มียอดสั่งซือ
้ สินคาเกินกวารอยละ 30 ของยอดขาย บริษัทฯ มีความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคารายนี้มาโดยตลอด
ไดรวมกันพัฒนาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อ
สนองตอบความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรักษาผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาวทั้ง 2 ฝาย หากบริษัทฯ สูญเสียลูกคารายนี้ไปจะสงผลกระทบตอยอดขาย
และกําไรของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
- มีการพัฒนาสินคาทั้งใหมและเการวมกับลูกคา เพื่อใหไดตรงตามความตองการของลูกคา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดตนทุน และรักษาความสามารถในการแขงขันดาน
ระดับราคาและคุณภาพของสินคา
- รักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา โดยมุงมั่นสรางความพอใจกับลูกคา พรอมใหบริการที่ดี
- ขยายฐานลูกคารายใหมที่มีศักยภาพและมียอดสั่งซือ
้ สูงทั้งภายในและตางประเทศมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มยอดขายและสรางกําไรใหบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหผูถือหุน, ผูบริหาร, พนักงาน, ลูกคาของ
บริษัทฯ รวมถึงผูจําหนายสินคาใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการลดความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจ และเพิม
่ สภาพคลองใหกับบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงดานการเงิน
2.1 ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนีก
้ ารคาสุทธิทั้งหมด เทากับ 977.6 ลานบาท ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 19.00 ของยอดขาย บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย ในป 2556 เทากับ 67 วัน
และ บริษัทมีลูกหนี้ที่มอ
ี ายุนอยกวา 3 เดือน เปนมูลคา 964.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.67
ของลูกหนี้สุทธิ บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บชําระหนี้จากลูกหนี้การคา ซึ่งถาลูกหนี้
การคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระเงินและขอตกลงในสัญญาได
ทําใหบริษัทไมไดรับ
ชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา อาจมีผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ได
การบริหารความเสี่ยง
- มีการวิเคราะหฐานะทางการเงิน และนําระบบประเมินคุณภาพของลูกคามาใช เพื่อกําหนดและ
ทบทวนวงเงินสินเชื่อ รวมถึงระยะเวลาการชําระเงินของลูกคาแตละราย ดวยระบบ Credit
Management เพื่อเปนมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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- มีการจัดประชุมรวมกันระหวางฝายบัญชีและฝายธุรกิจทุกเดือน
เพื่อติดตามคุณภาพลูกหนี้
อยางสม่ําเสมอ
- มีการติดตามเรงรัดชําระหนี้จากลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ
รวมถึงมีการติดตามหนี้คางชําระจนถึง
ที่สุด
โดยเจาหนาที่บัญชีและเจาหนาที่ธุรกิจรวมกัน
อีกทั้งไดรับการตรวจสอบดูแลอยาง
ใกลชิดจากฝายบริหาร
ซึ่งไดมีการประเมินมูลคาของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
อยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงจัดใหมก
ี ารทําประกันภัย Credit Insurance ในกรณีที่ประเมินแลวเกิดความ
เสี่ยง
- บริษัทฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาทีค
่ าดวาจะเรียกเก็บเงินไมได และได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
- บริษัทจะขอใหมีเครือ
่ งมือปองกันความเสี่ยงทางดานการเงิน อาทิเชน หนังสือสัญญาค้ําประกัน
จากทางธนาคาร หรือเลตเตอรออฟเครดิต เปนตน รวมถึงการใหลูกคารายใหม ๆ เงินจาย
ลวงหนาคาสินคากอนเริ่มดําเนินการ
- มีการขยายฐานลูกหนี้ใหกระจายตัวและมีจํานวนมากรายซึ่งบริษัทไมไดยึดติดกับฐานลูกหนี้
การคากลุมใดกลุมหนึ่ง
2.2 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทในเครือฯ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนบริษัทในเครือฯ เพื่อใหโครงสรางทางการเงินของบริษท
ั
ดังกลาวมีสภาพคลอง โดยมีทั้งการใหกูยืมเงินเพือ
่ นําเงินดังกลาวไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ รวมถึงอาจตองเขาไปมีสวนรวมในการสนับสนุนทางการเงินในรูปของการค้ําประกันเงินกู
ใหแกบริษัทในเครือฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท ฯ ให กู ยื ม เงิ นและ/หรื อ ค้ํ าประกั นเงิ นกู ให แก เฉพาะบริ ษัท ฯ ในเครื อ ฯ โดยจะขอ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนเปนครั้งๆ ไป ขึ้นอยูกับขนาดของ
วงเงิน (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน)
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ แตมีการซื้อสินคา
และสงออกสินคาในรูปสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 25
ทําใหบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
แต
อยางไรก็ตามสําหรับในสวนของวัตถุดิบ
บริษัทฯ จะซื้อจากผูจ
 ัดจําหนายในประเทศเปนหลัก
โดยสัดสวนการซื้อวัตถุดบ
ิ จากตางประเทศ ประมาณรอยละ 30 ของวัตถุดบ
ิ ทั้งหมด และในสวน
ของการสงออกคิดเปนรอยละ 40.0 ของรายไดจากการขายรวมในป 2556
การบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯ มีการเปดบัญชี
FCD (Foreign Currency Deposit)
- มีการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และยังทําใหบริษัทฯ ทราบถึงตนทุนและราคา
ขายในรูปของคาเงินบาทที่แนนอน อัตราที่ Forward จะเปนอัตราที่บริษัทฯ ไดวิเคราะหและ
คิดวาเปนอัตราที่เหมาะสมในเวลานั้น
- มีการตั้งคณะทํางานดูแลและบริหารอัตราแลกเปลีย
่ น
เฝาติดตามและมีมาตรการจัดการกับ
รายรับและรายจายในรูปสกุลเงินตราตางประเทศใหสอดคลองกับตลาดเงินอยูตลอดเวลา
เพื่อบริหารเงินและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย
่ น
- บริษัทมีนโยบาย ซื้อ-ขาย สินคาดวยสกุลเงินเดียวกัน
- คณะกรรมการความเสี่ยงไดบรรจุความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนแผนงานประจําป
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3. ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริษัทฯ ไดรวมลงทุ นในกิจการของบริ ษัทในเครือหลายบริษัท มีการกระจายการลงทุ นไปหลาย
ประเภทธุ ร กิ จ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม แก บริ ษั ท ฯ แต บ ริ ษัท ฯ ไม มี อํ า นาจควบคุ ม
กิจการในบริษัทที่ลงทุน โดยอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจตาง ๆ ขึ้นอยูกับคณะกรรมการของ
แตละบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในรู ป ของเงิ น ป น ผล ถ า หากบริ ษั ท ที่ ล งทุ น แห ง ใด
ขาดทุ น บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารตั้ ง ค า เผื่ อ ผลขาดทุ นจากการด อ ยค า เงิ นลงทุ น ในบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ของ
บริษัท ดังนั้น โครงสรางการถือหุนดังกลาวจึงไมมีผลกระทบในอันที่จะทําใหการรับรูสวนแบงรายได
ของบริษัทฯ ตางจากที่รับรูในงบการเงินอยางมีนัยสําคัญ
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนและการดําเนินงานในตางประเทศ
บริษัทฯ ไดมีการลงทุนดําเนินการใหบริการทางดานการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ ในประเทศอังกฤษ (รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนในตางประเทศของบริษัท อยู
ในหัวขอ 11. เงินลงทุนในบริษัทยอย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556) โดยในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการในตางประเทศคิดเปนรอยละ 10.05
ของรายไดจากการขายรวม
ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในต า งประเทศ อาจได รั บ ผลกระทบจากการที่ ส ภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบทางราชการในประเทศที่ลงทุน เชน อัตราภาษี คาจางแรงงาน
มาตรการทางการคา การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ซึ่งอาจสงผลกระทบใหรายไดและกําไรจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศไมเปนไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไว
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการลงทุนที่ชัดเจนและสราง
ระบบการติดตามและควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงการแตงตั้งตัวแทนของบริษัท กรรมการผูจัดการ
และผูบริหารทางการเงินเขาไปดูแลการดําเนินงานในตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในตางประเทศ โดยมีการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยอยางนอยทุกเดือน เพื่อ
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและรวมกันวางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงาน
5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปดเสรีทางการคา
จากนโยบายการเปดการคาเสรี ทําใหมีการแขงขันคอนขางสูงในดานราคากับประเทศตาง ๆ ที่มี
ตนทุนต่ํา อาทิเชน จีน, เวียดนาม อยางไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ อยูในเกณฑดี
และเปนไปตามเปาหมาย
การบริหารความเสี่ยง
- ดานผลิตภัณฑของบริษัท : มีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรมใหมๆ อยางตอเนือ
่ ง รวมถึงมีการวิจัย
และพัฒนา (Research & Development) อยางตอเนื่อง ทําใหสินคาไดรับมาตรฐานสากล ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการวิจัยผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยทําการสํารวจผล
การตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ที่มีตอผลิตภัณฑของ
บริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและคุมคาใน
การซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
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มีความสัมพันธที่ดีกับบริษท
ั คูคาอยางตอเนื่องยาวนาน
ทําใหเขาสูชองทางการจําหนายได
มากกวาและหลากหลายกวา
มีการพัฒนาความรู ความสามารถในการจัดการและการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหแกผูบริหาร
และพนักงาน เพื่อใหลูกคาพอใจในผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากการลดภาษีสินคานําเขา
โดยการจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ
จากประเทศเขตการคาเสรี เชน ประเทศจีน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาตนทุนของ
ผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัทฯ เลือกใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร โดยนําระบบ Wireless และ Wi-Fi มาใชในการ
ติดตอสือ
่ สารไดทั่วถึง เพือ
่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการติดตอสื่อสารกันไดอยางดี และ
ใช SAP Version ECC6.0 ในการวางแผนการใชทรัพยากรและการบริหารขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6.1 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภค เนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและ
อาจทําใหตองถูกชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย Product Liability
ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาไม
ปลอดภัย หรือ Product Liability Law โดยกฎหมายกําหนดใหผูประกอบการทุกคนตองรวมกัน
รับผิดตอผูเสียหายในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
ไมวาความเสียหายนั้นจะ
เกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบการหรือไมก็ตาม
อยางไรก็
ตาม ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไมไดรับคํารองเรียนจากลูกคาแตประการใด
การบริหารความเสี่ยง
- บริษัทฯ มีการทําประกันเกี่ยวกับ Product Liability เรียบรอยแลว
- มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินคากอนสงมอบสินคาใหลูกคา
เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพสินคาแกลูกคาของบริษัท
- มีการตั้งเปาหมายของงานเคลมจากลูกคาตองเปนศูนย (Zero Claims)
6.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
อาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบันและอนาคตทวีความซับซอนและเพิ่มความรุนแรง
ของผลกระทบมากขึ้น
เนื่องจากอาชญากรรมคอมพิวเตอรในปจจุบน
ั มีการทํางานในลักษณะ
“Organized Crime” คือ ทําเปนกลุมเปนองคกรและมีการโจมตีเพื่อหวังผลและมีจุดประสงค
ชัดเจน เรียกวา “Targeted Attack” ซึ่งสวนใหญจะมุงประโยชนทางดานการเงิน เชน การโจมตี
ระบบอินเทอรเน็ตแบงกกงิ้ หรือ การโจมตีระบบบัตรเครดิต รวมถึง การเขา “Hack” ระบบ
เครือขายของ บริษัทตาง ๆ เพื่อขโมยขอมูล
พรบ. วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จึงถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช
เปนเครื่องมือ สําหรับรับมือกับภัยคุกคามในเครือขายคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการขโมยขอมูล
การโจมตี ทําลาย หรือการกระทําใดๆ ที่กอ
 ใหเกิดความเสียหายตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
ขอมูลความลับและภาพลักษณของบริษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง
- มีการ Back up ขอมูล รวมถึงมีระบบ Fire Wall ในการปองกันการโจรกรรมขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังมีระบบปองกันการสงขอมูลจากภายในบริษัทฯ ออกสูภายนอก
เชน สูตร ขอมูลทางการเงิน เปนตน
- อบรมใหความรู รวมถึงประกาศนโยบายและระเบียบขอบังคับการใชคอมพิวเตอร พรอมกับ
สรุปสาระสําคัญของประกาศขึ้นหนาจอ (Desktop) ทุกครั้งที่ใชงาน Internet
เพื่อให
พนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ พรบ. คอมพิวเตอร
- คณะกรรมการความเสี่ยงไดบรรจุความเสี่ยงจากการถูกฟองรองตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เขาในแผนการดําเนินงานประจําป
7. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบต
ั ิภัย หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ อาทิ ไฟไหม น้ําทวม เปนตน อาจ
สงผลเสียหายตอทรัพยสน
ิ ของบริษัทฯ และบุคลากรภายในองคกรบางทาน ทําใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตองหยุดชะงักลงได อันจะสงผลกระทบตอรายได
และความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัทฯ ได
การบริหารความเสี่ยง
- มีการจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินเพื่อบริหารจัดการในกรณีที่เกิดน้ําทวมหรือวินาศ
ภัย เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
- จัดทําประกันภัยเพื่อคุมครองทรัพยสินของบริษัทฯ ที่อาจไดรับความเสียหายจากน้ําทวม
หรือวินาศภัย หากทรัพยสินของบริษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ้น เพื่อปองกันความเสียหาย
ทางการเงิน
- คณะกรรมการความเสี่ยงไดบรรจุความเสี่ยงจากการเกิดอุบต
ั ิภัย หรือภัยธรรมชาติ
เขาในแผนการดําเนินงานประจําป
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