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นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ ษัท (Board

of Directors)

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit

Committee)

บริ ษัทจดทะเบียนจานวนมากยังมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk

Committee)

ซึ่งมีหน้ าที่ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk

Exposure)

Management

เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงตามความ

เสียหายและความน่าจะเป็ นของความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และหน้ าที่ตอ่ ไปคือบริ หารจัดการความเสี่ยงที่
อยูใ่ นอันดับต้ น ๆ เพื่อเตรี ยมรับมือและเพื่อไม่ให้ ส่งผลเสียหายต่อบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหาย
ที่เป็ นภาวะคุกคาม (Threat) ต่อความอยูร่ อดของบริษัท
สารวจดูปัจจัยเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปั จจุบนั มีทงที
ั ้ ่มาจากภายนอกและเกิดจากภายใน
เช่นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาไปที่อเมริ กาและยุโรปอย่างใกล้ ชิด แม้ ว่ารัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ จะ
ผ่านกฎหมายเพิ่มเพดานหนี ้อีก 2 ล้ านล้ านเหรี ยญสหรัฐและคงไม่ต้อง “ชักดาบ” หรื อเลื่อนการชาระหนี ้ที่
ถึงกาหนดในวันที่ 2 ส.ค. แต่ภาวะเสี่ยงยังคงมีอยู่จากการที่บริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถืออาจลดอันดับ
หนี ้สินของอเมริ กาซึ่งเดิมอยู่ในอันดับ AAA ลงมา ทาให้ ต้นทุนหรื ออัตราผลตอบแทนสูงขึ ้นและบัน่ ทอน
มูลค่าของหนี ้ ซึ่งเจ้ าหนี ้รายใหญ่อย่างจีนคงไม่สบอารมณ์นกั และถ้ ามีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ย่อมส่งผลต่อเนื่องถึงเสถียรภาพของค่าเงินดอลลาร์ และภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนันบริ
้ ษัทที่ทาการค้ าระหว่างประเทศคงต้ องดูแลความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ส่งออกที่รับรายได้ เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ เพราะดอลลาร์ ยงั คงมีแนวโน้ มอ่อนตัว ทาให้ รายได้ เมื่อเปลี่ยนเป็ น
เงิ น บาทลดลงเช่น เมื่ อ เดื อ นที่ แ ล้ ว ดอลลาร์ ส หรั ฐ ยัง อยู่ที่ 30กว่ า บาท โดยค่า เฉลี่ ย เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ
ประจาเดือนกรกฏาคมอยูท่ ี่ 30.22 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ ในขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในวันที่ 2 ส.ค.
อยูท่ ี่ 29.74 บาท ซึง่ แข็งค่าขึ ้นเกือบทุกวันในระยะนี ้ จะทาให้ รายได้ ลดลงไปเกือบ 5 แสนบาทจากยอดขาย
ทุก ๆ 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

ในขณะเดียวกันต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยกลับเพิ่มสูงขึ ้น เช่นต้ นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่สงู กว่าที่คาด
นอกจากนี ้ต้ นทุนทางการเงินก็เพิ่มสูงขึ ้นจากอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น และที่แรงสุด ๆ คือค่าแรงขันต
้ ่าที่ต้อง
เพิ่มขึ ้นเป็ น 300 บาทจากนโยบายพรรคเพื่อไทยที่สญ
ั ญาไว้ ก่อนจะมาเป็ นรัฐบาลในอีกไม่กี่วนั นี ้
แยกมาเฉพาะความเสี่ยงจากการขึ ้นค่าแรง ซึ่งฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่ง ได้ ทา
การวิเคราะห์ไว้ คือในสถานการณ์ที่เลวร้ ายที่สุด (Worst

Case Scenario)

คือค่าแรงต้ องปรับขึ ้น 40%

เพราะค่าแรงเบื ้องต้ นสาหรับพนักงานเข้ าใหม่อยู่ที่ 210 บาท ซึ่งถ้ าปรับเป็ น 300 บาท คิดเป็ น 43% ทาให้
ต้ องปรับขึ ้นทุกระดับ โดยไม่มีการเพิ่มรายได้ หรื อลดรายจ่ายอื่นมาชดเชย เช่นภาษี นิติบคุ คลยังคงเท่าเดิม
และไม่ได้ ปรับราคาขาย บริ ษัทดังกล่าวเป็ นเช่น เดียวกับบริ ษัทขนาดเล็กขนาดกลางทัง้ หลายที่ยังคงใช้
แรงงานเป็ นหลัก และมีสดั ส่วนต้ นทุนค่าแรงอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขาย ดังนันทุ
้ ก ๆ 1 ล้ านบาทของ
ยอดขายทาให้ ต้นทุนเพิ่มสูงขึ ้น 200,000 บาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราส่วนต่อยอดขายถึง 20% ของยอดขาย
เดิมบริ ษัทจึงต้ องมีอตั ราส่วนกาไร (Profit

Margin) สูงมาก ๆ ถึงจะไม่ขาดทุน แต่จะทากาไรมาก ๆ เกิน

20% ในภาวะการณ์เช่นนี ้ หลาย ๆ บริ ษัทพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า “เลิกดีกว่า”

ในสถานการณ์ที่เลวร้ ายน้ อยลงเช่น รัฐบาลลดภาษี นิติบคุ คลเป็ น 20% ในทันทีที่ประกาศค่าแรง 300 บาท
ก็จะทาให้ สถานการณ์ดีขึ ้นบ้ าง แต่ไม่มากเพราะต้ นทุนที่สงู ขึ ้นทาให้ บริ ษัทขาดทุน ดังนันแม้
้ จะลดภาษี เป็ น
0 ก็ขว่ ยอะไรไม่ได้ เพราะขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี อยู่ดี หรื อในประเด็นที่เลวร้ ายน้ อยที่สด
ุ (ไม่อยากบอกว่า

“ดีที่สุด”) คือลูกค้ าช่วยแบ่งเบาโดยยอมให้ ปรับราคาขายเพิ่มขึ ้น ก็อาจจะลดขาดทุนลงได้ บ้างหรื ออาจทา
ให้ กาไรไม่ลดลงไปมาก แต่จะทาให้ กาไรเพิ่มขึ ้น ผู้ประกอบการบอกอีกว่า “เพ้ อฝั น”
ผู้ประกอบการยัง บอกอี กว่า ความจริ ง ธุ รกิ จ คงสามารถรั บมื อได้ ถ้ามี เ วลาให้ ปรั บตัว เพราะบริ ษัทที่ มี
ศักยภาพและมีตลาดที่ดีคงสามารถคืนทุน (Break Even) ได้ และสร้ างกาไรได้ ในที่สดุ แต่ถ้าปุปปั ปให้ ปรับ
ค่าแรงทันทีโดยไม่มีมาตรการอื่นมารองรับ ถึงบริ ษัทจะมีศกั ยภาพในระยะยาวมากแค่ไหนก็คงไปไม่รอด
เพราะขาดเงินสดหรื อขาดสภาพคล่อง
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้ องไม่ ลืมบทเรี ยนที่ว่า ไม่ ว่าใครเป็ นคนตัง้ รั ฐบาล แต่ คนล้ มรั ฐบาลเป็ นคน
กรุงเทพที่ส่วนใหญ่ เป็ นคนประกอบธุรกิจที่สร้ างฐานะให้ กับประเทศ

