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3. ปั จจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการดูแลให้ มีการกํากับกิจการที่ดีเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
จึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ นผู้กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่า
การบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ มีความเพียงพออย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น และมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ควรพิจารณา ดังนี ้
3.1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จผลิตสินค้ าประเภทเครื่ องสําอางตามคําสั่งซือ้ ของลูกค้ า ปั จจุบัน
บริ ษัทฯ มีลกู ค้ ารายใหญ่ 1 ราย ซึง่ มียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าร้ อยละ 30 ของยอดขาย บริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า
รายนี ้มาโดยตลอด ได้ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในเชิงรุ กและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบความต้ องการและ
สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าเพิ่มมากขึ ้น เพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีในระยะยาวทั้ง 2 ฝ่ าย หากบริ ษัทฯ
สูญเสียลูกค้ ารายนี ้ไปจะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกําไรของบริ ษัท
การบริหารความเสี่ยง
- มีการพัฒนาสินค้ าทั้งใหม่และเก่าร่วมกับลูกค้ า เพื่อให้ ได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
- ปรับปรุ งประสิทธิภาพในสายการผลิตเพื่อลดต้ นทุน และรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ด้ านระดับราคาและคุณภาพของสินค้ า
- รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า โดยมุ่งมัน่ สร้ างความพอใจกับลูกค้ า พร้ อมให้ บริ การที่ดี
- ขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ที่มีศกั ยภาพและมียอดสัง่ ซื ้อสูงทั้งภายในและต่างประเทศมากขึน้
เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้ างกําไรให้ บริ ษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น, ผู้บริ หาร, พนักงาน, ลูกค้ า
ของบริ ษัท รวมถึงผู้จําหน่ายสินค้ าให้ บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น นอกเหนือจากการลดความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องให้ กบั บริ ษัท
3.2. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.2.1 ความเสี่ยงในการให้ สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสุทธิทั้งหมด เท่ากับ 865.5 ล้ านบาท ซึ่งคิด
เป็ นร้ อยละ 19.2 ของยอดขาย บริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย ในปี 2559 เท่ากับ 64 วัน และ บริ ษัทมีลกู หนี ้ที่
มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน เป็ นมูลค่า 845.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.6 ของลูกหนี ้สุทธิ บริ ษัทอาจจะมีความเสี่ยง
ในการเรี ยกเก็ บชํ าระหนี จ้ ากลูกหนี ก้ ารค้ า ซึ่งถ้ าลูกหนี ก้ ารค้ าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชําระเงินและ
ข้ อตกลงในสัญญาได้ ทําให้ บริ ษัทไม่ได้ รับชําระหนี ้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา อาจมีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษัท ได้
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-

-

-

-

การบริหารความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และนําระบบประเมินคุณภาพของลูกค้ ามาใช้ เพื่อกําหนด
และทบทวนวงเงินสินเชื่ อ รวมถึงระยะเวลาการชํ าระเงินของลูกค้ าแต่ละราย ด้ วยระบบ
Credit Management เพื่อเป็ นมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
มีการจัดประชุมร่ วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายธุรกิจทุกเดือน เพื่อติดตามคุณภาพลูกหนี ้
อย่างสมํ่าเสมอ
มีการติดตามเร่งรัดชําระหนี ้จากลูกหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการติดตามหนี ้ค้ างชําระจนถึง
ที่สุด โดยเจ้ าหน้ าที่บัญชี และเจ้ าหน้ าที่ธุรกิ จร่ วมกัน อี กทั้งได้ รับการตรวจสอบดูแลอย่าง
ใกล้ชิ ด จากฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ ง ได้มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ของความเสี่ ย งด้านการให้ สิ น เชื่ อ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงจัดให้ มีการทําประกันภัย Credit Insurance ในกรณีที่ประเมินแล้ ว
เกิดความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับลูกค้ าที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ และ
ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัท
บริ ษัทจะขอให้ มีเครื่ องมื อป้องกันความเสี่ยงทางด้ านการเงิน อาทิเช่น หนังสือสัญญาคํ ้า
ประกันจากทางธนาคาร หรื อเลตเตอร์ ออฟเครดิต เป็ นต้ น รวมถึงการให้ ลูกค้ ารายใหม่ๆ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าก่อนเริ่ มดําเนินการ
มีการขยายฐานลูกหนี ้ให้ กระจายตัวและมีจํานวนมากรายซึง่ บริ ษัทไม่ได้ ยึดติดกับฐานลูกหนี ้
การค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่

3.2.2 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้ แก่ บริษัทในเครื อฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนบริ ษัทในเครื อฯ เพื่อให้ โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทดังกล่าว
มีสภาพคล่อง โดยมีทั้งการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อนําเงินดังกล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รวมถึงอาจต้ องเข้ าไป
มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนทางการเงินในรูปของการคํ ้าประกันเงินกู้ให้ แก่บริ ษัทในเครื อฯ
การบริหารความเสี่ยง
- บริ ษัทฯ ให้ ก้ ยู ืมเงินและ/หรื อคํ ้าประกันเงินกู้ให้ แก่เฉพาะบริ ษัทในเครื อฯ โดยจะขออนุมตั จิ าก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นครั้งๆ ไป ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของวงเงิน
(ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน)
3.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ แต่มีการซื ้อสินค้ าและ
ส่งออกสินค้ าในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศซึง่ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 24 ทําให้ บริ ษัทฯ
อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตามสําหรับในส่วนของวัตถุดิบ บริ ษัทฯ จะซื ้อ
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จากผู้จดั จําหน่ายในประเทศเป็ นหลัก โดยสัดส่วนการซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์จากต่างประเทศ ประมาณร้ อยละ
27.2 ของวัตถุดบิ ทั้งหมด และในส่วนของการส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 56.2 ของรายได้ จากการขายรวมในปี 2559
การบริหารความเสี่ยง
- บริ ษัทฯ มีการเปิ ดบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit)
- มี ก ารทํ า สัญ ญาซื อ้ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า (Forward Contract) เพื่ อ ป้ อ งกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และยังทําให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงต้ นทุนและ
ราคาขายในรู ปของค่าเงินบาทที่แน่นอน อัตราที่ Forward จะเป็ นอัตราที่บริ ษัท ได้ วิเคราะห์
และคิดว่าเป็ นอัตราที่เหมาะสมในเวลานั้น
- มีการตั้งคณะทํางานดูแลและบริ หารอัตราแลกเปลี่ยน เฝ้าติดตามและมีมาตรการจัดการกับ
รายรับและรายจ่ายในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศให้ สอดคล้ องกับตลาดเงินอยู่ตลอดเวลา
เพื่อบริ หารเงินและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- บริ ษัทมีนโยบาย ซื ้อ-ขาย สินค้ าด้ วยสกุลเงินเดียวกัน
3.3 ความเสี่ยงจากการลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนในกิ จการของบริ ษัทในเครื อหลายบริ ษัท มี การกระจายการลงทุนไปหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทฯ แต่บริ ษัทฯ ไม่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริ ษัทที่
ลงทุน โดยอํานาจในการบริ หารและการตัดสินใจ ต่าง ๆ ขึ ้นอยูก่ บั คณะกรรมการของแต่ละบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล ถ้ าหากบริ ษัทที่ลงทุนแห่งใดขาดทุน
บริ ษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัท ดังนั้น โครงสร้ างการ
ถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบในอันที่จะทําให้ การรับรู้สว่ นแบ่งรายได้ ของบริ ษัท ต่างจากที่รับรู้ในงบการเงินอย่าง
มีนยั สําคัญ
3.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการดําเนินงานในต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ มีการลงทุนดําเนินการให้ บริ การทางด้ านการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วตั ถุดิบและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ในประเทศอังกฤษ (รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนในต่างประเทศของบริ ษัท อยู่ในหัวข้ อ 10 เงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ
มีรายได้ จากกิจการในต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 6.10 ของรายได้ จากการขายรวม
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในต่างประเทศ อาจได้ รับผลกระทบจากการที่สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบทางราชการในประเทศที่ลงทุน เช่น อัตราภาษี ค่าจ้ างแรงงาน มาตรการทางการค้ า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้
รายได้ และกําไรจากการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายในการลงทุนที่ชัดเจนและสร้ าง
ระบบการติดตามและควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนของบริ ษัท กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หาร
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ทางการเงินเข้ าไปดูแลการดําเนินงานในต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทใน
ต่างประเทศ โดยมีการประชุมที่จัดขึน้ ที่ประเทศไทยอย่างน้ อยทุกเดือน เพื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและ
ร่วมกันวางแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน
3.5 ความเสี่ยงจากนโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้ า
จากนโยบายการเปิ ดการค้ าเสรี ทําให้ มีการแข่งขันค่อนข้ างสูงในด้ านราคากับประเทศต่าง ๆ ที่มี
ต้ น ทุน ตํ่ า อาทิ เ ช่ น จี น , เวี ย ดนาม แต่ เ ป็ น โอกาสให้ บ ริ ษั ท สามารถลดต้ น ทุน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ เ ช่ น กั น ทํ า ให้ผล
ประกอบการโดยรวมของบริ ษัทอยูใ่ นเกณฑ์ดี และเป็ นไปตามเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง
- ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท : มี ก ารพัฒ นาคิ ด ค้ น นวัต กรรมใหม่ ๆ รวมถึ ง มี ก ารวิ จัย และพัฒ นา
(Research & Development) อย่างต่อเนื่ อง ทํ าให้ สินค้ าได้ รับมาตรฐานสากล ในขณะเดีย วกัน
บริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญกับการวิจยั ผู้บริ โภค โดยทําการสํารวจผลการตอบสนองความต้ องการ และ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท เพื่อตอบสนองความต้ องการทําให้
ผู้บริ โภคเกิดความมัน่ ใจและคุ้มค่าในการซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
- มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนานทําให้ เข้ าสู่ช่องทางการจําหน่ายได้ มากกว่า
และหลากหลายกว่า
- มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการและการปฏิบตั งิ านให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
- บริ ษัทฯ สามารถใช้ ประโยชน์ จากการลดภาษี สินค้ านําเข้ า โดยการจัดหาสินค้ าหรื อวัตถุดิบจาก
ประเทศเขตการค้ าเสรี เช่น ประเทศจีน ซึ่งทําให้ บริ ษัท สามารถพัฒนาต้ นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ ดี
ยิ่งขึ ้นมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.6 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
3.6.1 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้ องร้ องจากผู้บริ โภค เนื่องจากปั ญหาด้ านคุณภาพสินค้ าและ
อาจทําให้ ต้องถูกชดใช้ ค่าเสียหายตามกฎหมาย Product Liability
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติค วามรั บ ผิ ด ต่อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากสิ น ค้ า ไม่
ปลอดภัย หรื อ Product Liability Law โดยกฎหมายกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการทุกคนต้ องร่ วมกันรับผิดต่อผู้เสียหาย
ในความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากสินค้ าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ ้นจากการกระทําโดยจงใจ หรื อ
ประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรื อไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท ไม่ได้ รับคําร้ องเรี ยนจาก
ลูกค้ าแต่ประการใด
การบริหารความเสี่ยง
- มีการทําประกันเกี่ยวกับ Product Liability
- มีกระบวนการบริ หารคุณภาพรวมทั้งการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้ าก่อนส่ง
มอบสินค้ าให้ ลกู ค้ า เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าแก่ลกู ค้ าของบริ ษัท
- มีการตั้งเป้าหมายของงานเคลมจากลูกค้ าต้ องเป็ นศูนย์ (Zero Claims)
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3.6.2 ความเสี่ ย งจากการถู ก ฟ้ อ งร้ องตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํา ความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั และอนาคตทวีความซับซ้ อนและเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบ
มากขึ ้น เนื่องจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั มีการทํางานในลักษณะ “Organized Crime” คือ ทําเป็ น
กลุม่ เป็ นองค์กรและมีการโจมตีเพื่อหวังผลและมีจดุ ประสงค์ชดั เจน เรี ยกว่า “Targeted Attack” ซึง่ ส่วนใหญ่จะมุ่ง
ประโยชน์ ทางด้ านการเงิน เช่น การโจมตีระบบอินเทอร์ เน็ ตแบงก์ กิง้ หรื อ การโจมตีระบบบัตรเครดิต รวมถึง
การเข้ า “Hack” ระบบเครื อข่ายของ บริ ษัทต่าง ๆ เพื่อขโมยข้ อมูล
พรบ. ว่าด้ วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงถูกบัญญัติขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือ
สําหรับรับมือกับภัยคุกคามในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นการขโมยข้ อมูล การโจมตี ทําลาย หรื อการกระทํา
ใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อข้ อมูลความลับและภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
- มีการ Back up ข้ อมูล รวมถึงมีระบบ Fire Wall ในการป้องกันการโจรกรรมข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี ้ยังมีระบบป้องกันการส่งข้ อมูลจากภายในบริ ษัทฯ ออกสู่ภายนอก เช่น สูตร ข้ อมูลทาง
การเงิน เป็ นต้ น
- อบรมให้ ความรู้ รวมถึงประกาศนโยบายและระเบียบข้ อบังคับการใช้ คอมพิวเตอร์ พร้ อมกับสรุ ป
สาระสําคัญของประกาศขึน้ หน้ าจอ (Desktop) ทุกครั้งที่ใช้ งาน Internet เพื่อให้ พนักงานทุกคน
รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ พรบ. คอมพิวเตอร์
- มีการจัดทําคูม่ ือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั จิ ากปั จจัยเสี่ยงระบบสารสนเทศล่ม
3.7 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัตภิ ยั หรื อภัยธรรมชาติ
ความเสี่ ย งจากการเกิ ด อุบัติภัย หรื อ ภัย ธรรมชาติต่า ง ๆ อาทิ เ ช่ น ไฟไหม้ นํ า้ ท่ว ม แผ่น ดิน ไหว
โรคระบาด เป็ น ต้ น อาจส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และบุค ลากรภายในองค์ ก รบางท่ า น ทํ า ให้
การดําเนินงานของบริ ษัทต้ องหยุดชะงักลงได้ อันจะส่ง ผลกระทบต่อลูกค้ า รายได้ และความสามารถในการทํา
กําไรของบริ ษัทได้
การบริหารความเสี่ยง
- มี การจัดทําแผนรองรั บสถานการณ์ ฉุกเฉิ นเพื่อบริ หารจัดการในกรณี ที่เกิ ดนํ า้ ท่วมหรื อวินาศภัย
เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
- จัดทําประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ที่อาจได้ รับความเสียหายจากนํ ้าท่วมหรื อวินาศ
ภัย หากทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ มีความเสียหายเกิดขึ ้น เพื่อป้องกันความเสียหายทางการเงิน
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