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3. ปัจจยัความเสี�ยง  

การบริหารความเสี,ยงถือเป็นกลไกสาํคญัให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอกที,อาจส่งผล
กระทบให้บริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม วิสัยทศัน ์พนัธกิจและแผนงานที,กาํหนดไว ้ บริษทัไดก้าํหนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี,ยงการดาํเนินการบริหารจดัการเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี,ยงได้อย่างเป็นระบบ โดยกําหนด
โครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี,ยง ให้มีการกาํกบัดูแล บริหารจดัการความเสี,ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  สร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงมีการกาํหนดแนวปฏิบติัที,สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี  มีการวเิคราะห์ถึง
ปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้ง 
เพื,อกําหนดปัจจัยความเสี,ยงที,สําคัญ รวมทั(งติดตามแผนงานการบริหารความเสี,ยง เพื,อให้มีการบริหารจดัการความเสี, ยงมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้ ตลอดจนมุ่งเน้นเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงให้เกิดขึ(นทั,ว
ทั(งองคก์ร และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสมํ,าเสมอใหค้รอบคลุมความเสี,ยงในดา้นต่างๆ มีรายละเอียดของการบริหารความเสี,ยงที,
เป็นสาระสาํคญั ดงันี(  
�. ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที,นาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศ
ในปี BCDE ถึงปี BCD% คิดเป็นร้อยละ CC  ร้อยละ DF  และร้อยละ DD ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด ตามลาํดบั ซึ, งการเสนอราคาและการ
ชาํระเงินจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั ขณะที,สินคา้เกือบทั(งหมดจดัจาํหน่ายในประเทศ ดงันั(น บริษทั
จึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ  อยา่งไรก็ดี บริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบดงักล่าว
และมีการบริหารความเสี,ยงโดยใช้กลยุทธ์การซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นวงเงินที,สามารถ
ครอบคลุมยอดเจ้าหนี( การค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ, ง ทั(งนี(  ณ วนัที, %E ธันวาคม BCD%  บริษทัมีวงเงินซื(อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงิน ซึ,งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย BBF ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั E.EC ลา้นเหรียญ  
โดยการซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อยา่งสมํ,าเสมอและมีการติดตามความเคลื,อนไหวของอตัราแลกเปลี,ยนอยา่งต่อเนื,อง  ทาํให้
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเสี,ยงดงักล่าวอยา่งจาํกดั  เห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานของบริษทั เกิดผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน
ในรอบ % ปียอ้นหลงั ตั(งแต่ปี BCDEถึงปี BCD% ที,มียอดกาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน เท่ากบั B.BB ลา้นบาท D.CF ลา้นบาท และ B.R ลา้น
บาท ตามลาํดบั นอกจากนี(บริษทัมีระบบการบริหารจดัการเพื,อให้มีการบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หาก
มีการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนจนมีผลทาํให้ตน้ทุนสินค้าที,เพิ,มขึ(นหรือลดลงอย่างมีนยัสาํคญั บริษทัจะทาํการปรับราคา
สินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้แก่ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ ดงันั(น ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 . ความเสี�ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจําหน่ายตราสินค้า (Brand) ที�สําคญั 

บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ที,ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้ซึ, งเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายที,มีตราสินคา้ของตนเองไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล สาํหรับตราสินคา้ที,มียอดขายสูงสุด B 
อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ BT ของรายได้จากการขายปี BCD% ธุรกิจซื(อมาขายไปอุปกรณ์เพื,อความปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั หากบริษทัสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินคา้ดงักล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั อยา่งไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจกว่า RF ปี บริษทัมีความสัมพนัธ์ที,ดีกบัคู่คา้ ลูกคา้ และปฏิบติัตามเงื,อนไขทางการคา้อย่างมีจริยธรรม จึง
ไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัผูผ้ลิตที,เป็นเจา้ของตราสินคา้และแต่งตั(งใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มาโดยตลอด นอกจากนี(  บริษทั
ยงัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้งของลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมซึ,งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ดว้ยภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์
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นิรภยัและสิ,งแวดลอ้มครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ที,มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงบริษทัมีการดาํเนินการพฒันา
และปรับปรุงระบบ และช่องทางจดัจาํหน่าย เพื,อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสภาพแวดลอ้มที,มีการเปลี,ยนแปลงมากขึ(น 
ดงันั(น บริษทัจึงมีความเชื,อมั,นไดว้า่บริษทัเจา้ของตราสินคา้จะมีความมั,นใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ที,สาํคญัอย่างต่อเนื,อง ทั(งนี(  บริษทัยงัมีมาตรการลดความเสี,ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทน
จาํหน่าย โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของตนเองเพื,อรองรับความตอ้งการลูกคา้ ในปี BCD% บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในตรา
สินคา้ของตนเองคิดเป็นสัดส่วนรายได ้ร้อยละ B% ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการทั(งหมด 
/. ความเสี�ยงจากลูกหนี0การค้า  

การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั มีการเรียกเก็บเงินดว้ยเงื,อนไขการชาํระเงินแบบใหเ้ครดิตการคา้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี,ย
ตั(งแต่ปี BCDE ถึงปี BCD% บริษทัมีสัดส่วนของลูกคา้ที,ชาํระเงินดว้ยเงื,อนไขเครดิตการคา้ คิดเป็นร้อยละ VF ของรายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการ ดงันั(น กรณีที,ลูกคา้ของบริษทัมีลกัษณะเป็นหนี( สูญหรือหนี(สงสัยจะสูญเป็นจาํนวนที,มีนัยสาํคญั อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องและผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั(งนี(  บริษทัมีนโยบายเนน้การควบคุมคุณภาพของลูกหนี( การคา้  การให้เครดิตที,รัดกุม
กบัลูกค้าโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าอย่างสมํ,าเสมอ การแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื,อให้การพิจารณา
เครดิตเป็นไปอย่างอิสระ โดยในรอบ % ปียอ้นหลงั ปี BCDEไม่เกิดหนี( สูญ ปี BCDB เกิดหนี( สูญร้อยละ F.FR และปี BCD% เกิดหนี( สูญ
ร้อยละ F.FT ของลูกหนี(การคา้รวม ตามลาํดบั ทั(งนี( บริษทัมีนโยบายการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญโดยการบนัทึกค่าเผื,อหนี( สงสัยจะ
สูญ ประมาณจาํนวนหนี(อาจเกิดขึ(นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี(ไม่ไดต้ามเงื,อนไขการชาํระเงิน โดยอา้งอิงประวติัการเรียกเก็บเงิน
ในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี(คงคา้ง ณ วนัที,งบแสดงฐานะการเงิน พจิารณาจากลูกหนี( ที,มีอายกุารชาํระหนี( เกิน EXF วนั 
และไม่มีการเคลื,อนไหว ซึ,งอาจพิจารณาตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญร้อยละ EFF จากยอดหนี(คงคา้งทั(งหมดเป็นรายๆ ไป 
1. ความเสี�ยงจากระบบการจัดซื0อและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

บริษทัมีรายการสินคา้ที,จาํหน่ายมากกว่า %,FFF รายการ สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ที,หมุนเวียนเร็ว ซึ, งบางครั( ง
สินคา้ที,เป็นที,นิยมของลูกคา้อาจมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการที,คงคา้งอยู่ในคลงัสินคา้อนัเนื,องมาจา
การเปลี,ยนแปลงในดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซึ,งส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลงัและสินค้าค้างสต๊อค อย่างไรก็ดี บริษทัได้จดัทาํแผนส่งเสริมการขาย และจดัหาช่องทางจดัจาํหน่ายอื,น ผ่าน
ช่องทางออนไลน์หรือหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั  ผา่นสาขาในส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ นอกจากนี(บริษทัยงัมี
การพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื,อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
รวดเร็วและสะดวกยิ,งขึ(น การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั(งระบบเพื,อให้มีการดาํเนินงานที,สอดคลอ้ง เกิดการบูรณาการในทุก
ภาคส่วน  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (WMS) ให้เกิดการเชื,อมโยงกบัระบบ ERP เพื,อเพิ,มความถูกตอ้ง รวดเร็วใน
การดาํเนินงาน การพฒันาระบบ MRP เพื,อบริหารจดัการและวางแผนความต้องการสินคา้ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ สร้างความเชื,อมั,นในการให้บริการ บริษทัมีความเชื,อมั,นว่าการมุ่งมั,นในการพฒันาระบบ อย่างต่อเนื,องสามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัและเพิ,มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพิ,มอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 24 
 

7. ความเสี�ยงจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 ภายใตก้ารเปลี,ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้ม บริษทัคาํนึงถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆที,
อาจเกิดขึ(น จึงไดก้าํหนดเป็นแผนบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ ซึ,งผ่านการพิจารณากลั,นกรองจากคณะกรรมการบริษทั และมีการ
กาํกบัดูแลผา่นโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั มีการติดตาม การฝึกซ้อมใหเ้ป็นไปตามแผนดาํเนินงาน การรายงาน เพื,อให้
มั,นใจไดว้่าบริษทัสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตที,อาจเกิดขึ(น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื(อไวรัสโค
โรนา BFEV หรือโควิด EV ซึ,งส่งผลกระทบต่อประชากร และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั,วโลก รวมถึงระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษทั  บริษัทมีการประเมินผลกระทบและกาํหนดมาตรการการเตรียมความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างการเกิด
เหตุการณ์ และหลงัการเกิดเหตุการณ์เพื,อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประเมิน
สถานการณ์ทั(งปัจจยัเสี,ยงและโอกาส อยา่งใกลชิ้ด โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม เน้นย ํ(าการปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบติัจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคลากร ผูม้าติดต่อ
สาํนกังานเป็นหลกั โดยมีการดาํเนินงานดงันี(   

• ดา้นความปลอดภยัของบุคลากรของบริษทั และผูม้าติดต่อสาํนกังาน บริษทักาํหนดมาตรการป้องกนัโดยประกาศแนวทาง
ปฏิบติังานเพื,อป้องกนัควบบคุมเชื(อไวรัสโควดิEV และกาํหนดเป็นขั(นตอนการปฏิบติัที,ชดัเจน สื,อสารต่อผูท้ี,เกี,ยวขอ้งเพื,อ
นาํไปปฏิบติัอยา่งเคร่งคดั 

• ดา้นความปลอดภยั และความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื,อสนบัสนุนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พร้อมสาํหรับการดาํเนินงานในรูปแบบ Work from Home 

• มีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื,อป้องกนัการหยดุชะงกัของธุรกิจ เริ,มตั(งแต่การปรับแผนงาน กลยุทธ์ให้เหมาะสม มี
ความยดืหยุน่สามารถตอบสนองต่อปัจจยัเสี,ยงและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารจดัการคู่คา้โดยการจดัทาํ Vender List ที,มี
คุณภาพ การบริหารจดัการลูกหนี(การคา้ เป็นตน้ 

• มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน กรณีไดรั้บผลกระทบทางการเงิน 

 


