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Risk Factors
ปจจัยความเสี ่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต 
 กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผูผลิตรายใหญนอยราย 

 บริษัทฯ มีผูผลิตสินคารายใหญเพียง 1 - 2 รายในแตละกลุมผลิตภัณฑ หากมีปจจัยที่ทำใหบริษัทผูผลิตไมสามารถผลิตใหไดใน

ปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไวยอมสงผลกระทบตอยอดขายและโอกาสทางการตลาด 

 - มาตรการปองกัน 

  1. ฝายผลิตภัณฑไดจัดทำ Interface Agreement กับบริษัทผูผลิตเพ่ือเปนการรับประกันที่จะสงสินคาตามเปาหมายในเวลาที่

กำหนด บริษัทผูผลิตเหลานั้นลวนแตเปนบริษัทที่บริหารงานตามนโยบาย ISO 9002 ซึ่งจะไดรับผลกระทบกับความนาเชื่อถือ และธุรกิจของ

บริษัทเองในกรณีที่ไมสามารถจัดสงสินคาได 

  2. บรษิทัผูผลติเหลานีล้วนกอตัง้ขึน้ดวยนโยบายการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั และเปนบรษิทัในเครอืสหพฒัน ดวยกนั เพือ่เสรมิสราง

ความแข็งแกรงของกันและกันในการแขงขันอยูแลว มีการทำงานรวมกันดวยความสัมพันธลึกซึ้งยาวนาน โดยประสานแผนงานกันอยาง

สม่ำเสมอตอเนื่อง ทำใหทราบปจจัยที่จะมีผลตอการผลิตและสามารถวางแผนรวมกันในการแกปญหาอยางทันทวงที 

  3. มีการทำงานเปนทีมระหวางผูผลิตและฝายผลิตภัณฑมากขึ้นในรูปแบบ One Body ตั้งแตการประชุมเกี่ยวกับปจจัยตางๆ 

ในการเตรียม Supply สินคา การวางแผน และการวางเปาหมาย Order สินคา ทำใหมีความแมนยำในการประเมินจำนวนระยะเวลายิ่งขึ้น 

รวมทั้งการแกไขสถานการณรวมกันทันทีกรณีที่มีการขายเพิ่มขึ้นมากจนปอนสินคาไมทัน 

 
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินคาในรานคา 
 เนื่องจากปจจุบัน รานคาที่จำหนายสินคาของบริษัท ประสบปญหาเกี่ยวกับสตอคมีสินคาเกินความตองการของลูกคา และไมมี

สินคาจำหนายเมื่อลูกคาตองการ หรือแมแตไมมีสินคาตรงความตองการของลูกคาในรานคานั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบตอยอดขาย และโอกาส

ทางการตลาด 

 - มาตรการปองกัน 

  1. บริษัทฯ ใชเทคโนโลยี IT เขามาชวยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยสรางระบบ Quick Response Marketing System : 

QRMS เพื่อใชบริหารสินคาและสตอคอยางมีประสิทธิภาพ ดวยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสตอคสินคาเปนราย

วันในทุกรานคา ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหความตองการของตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินคา เพ่ือลดการสูญเสียโอกาสในการขาย 

สามารถเปดสินคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงกับความตองการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิต

และการจำหนายอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. บริษัทฯ สรางระบบเติมสินคาอัตโนมัติ (Auto Replenishment ) เพื่อนำระบบ QRMS มาประยุกตใชอยางมีประโยชนและ

เต็มประสิทธิภาพในการบริหารสินคาในรานคาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยระบบเติมเต็มสินคาอัตโนมัตินี้จะนำขอมูลการขายสินคาแตละ SKU 

ในแตละรานคา ผานสูตรการคำนวณทางสถิติเพื่อพยากรณการเติมเต็มสินคาเขารานคาตอวัน เพ่ือใหมีสินคาตรงตามความตองการของลูกคา

ดวยปริมาณที่เหมาะสม ทำใหหนารานมี Stock ที่สมดุลกับการขาย ไมมีสินคามากเกินไป และชวยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย 

  3. ปนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสตอคสินคาโดยใชวิธีการควบคุมวงเงินการสั่งซื้อสินคา เปนนโยบายของบริษัทในการ

บริหารควบคุมการสั่งซื้อเชิงรุก โดยสามารถบริหารจัดการการจัดซื้อตางๆ เพ่ือใหมีสินคาในปริมาณที่เพียงพอตอการขาย ไมมีมากจนทำให

เกิดสินคาคงคางสตอคเกินความจำเปน และยังสงผลใหสินคาตางๆที่จำหนายใหกับลูกคาเปนสินคาสดใหมที่เพิ่งผลิตอีกดวย 
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3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับชองทางการจัดจำหนาย 
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผานชองทางหลัก คือ หางสรรพสินคาเปนสวนใหญ และมีจำนวน Discount Store เปนสวน

นอย ซึ่งเปนชองทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

 - มาตรการปองกัน 

  1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเขาไปใน Discount Store ใหมากขึ้น และใชวิธี Launch New Product เฉพาะชองทางนี้

เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการและกำลังซื้อของกลุม Discount Store แนวทางนี้ใชกับกลุมผลิตภัณฑเครื่องสำอางเปนสวนใหญ 

  2. ขยายการขายเขาไปใน Discount Store โดยการ Launch Brand ใหมที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความตองการของ 

กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑเสื้อผาซึ่งเนนที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเปนหลัก 

 
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป 
 พฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอแบรนดสินคานอยลง สิ่งแวดลอมตางๆ การ

สื่อสารที่แปลกใหม รวดเร็ว กวางขวางแบบ Globalization รวมถึงธุรกิจ และบริการที่เขามามีอิทธิพลตอการใชจายของผูบริโภค ทำให 

ผูบริโภคมีพฤติกรรม “บริโภคนิยมตามกระแส” สูงมาก อีกทั้งความไมแนนอนทางการเมือง ทำใหผูบริโภคเกิดความพิถีพีถันในการจับจาย

ใชสอยมากขึ้น สงผลใหเกิดสภาวะการแขงขันรุนแรงมากขึ้น 

 - มาตรการปองกัน 

  บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุมมากขึ้น 

สรางความรูสึกที่ดีใหอยูในใจของผูบริโภค ขณะเดียวกันยังสรางแรงกระตุนทางการตลาดที่นาสนใจอยางตอเนื่อง และตรงกับกลุมเปาหมาย

เฉพาะ เพื่อรักษาฐานลูกคา และขยายฐานลูกคาใหมที่อยากทดลองใชมากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกคาสมาชิก (Customer Relation 

Management) ที่แข็งแกรง คือ His & Her Member 

 

5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปดเสรีทางการคาของภาครัฐ 
 จากนโยบายการเปดการคาเสรีของภาครัฐ ในอนาคตภาษีนำเขาสินคาสำเร็จรูปลดลงหรือเปนศูนย ซึ่งทำใหสินคาจากตางประเทศ

สามารถเขามาในตลาดประเทศไทยมากขึ้น ทั้งสินคาที่เปนแบรนดเนม และสินคาราคาถูกจากประเทศจีน ในอนาคตเครื่องสำอางไทยตองเขา

สูมาตรฐาน ASEAN GMP ภายใตขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางอาเซียน 10 ประเทศ กำหนดวิธีการผลิตที่ดีของเครื่องสำอางใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2551 ทั่วอาเซียน ทำใหผูประกอบการในไทยตองเตรียมตัวใหพรอมในทุกดาน และ

ตองเพิ่มทุนในการปรับตัวใหรองรับกับมาตรฐานดังกลาว 

 ผลกระทบ 

 ทำใหเกิดสภาวะการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แตผลกระทบที่เกิดขึ้นตอบริษัท ไมนาจะเกิดขึ้นมาก 

 - มาตรการปองกัน 

  1. ดานผลิตภัณฑของบริษัท : มีการพัฒนาคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดอยางตอเนื่อง โดยไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตราย

ใหญของประเทศ (กลุมบริษัทในเครือ) พัฒนาวัตถุดิบครบวงจรดวยอุตสาหกรรมตนน้ำ รวมถึงมีการวิจัย และพัฒนา (Research & 

Development) อยางตอเนื่อง ทำใหสินคาไดรับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการวิจัยผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

และทำการสำรวจผลการตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ที่มีตอผลิตภัณฑของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อ 

ตอบสนองความตองการทำใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและคุมคาในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท 

 2. บริษัทฯ มีความไดเปรียบในการพัฒนาตนทุนของผลิตภัณฑ ทำใหสามารถสรางกิจกรรมการตลาดที่เฉพาะเจาะจง และ 

การสื่อสารที่แปลกใหมเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา โดยใชงบโฆษณา ประชาสัมพันธ อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

 3. มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทคูคาอยางตอเนื่องยาวนาน ทำใหเขาสูชองทางการจำหนายไดมากกวาและหลากหลายกวา 

 4. บริษัทฯ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรออนไลน ในเคานเตอรขายทุกจุดทั่วประเทศ เพ่ือสามารถรวบรวมขอมูลการขายที่เกิดขึ้น

ทันที (ระบบ Real Time) ทำใหสามารถบริหารการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศอยางคลองตัว รวดเร็ว และสามารถบริหารสินคา ใหตอบ

สนองความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ ภูมิภาค ไดอยางแมนยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5. บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากการลดภาษีสินคานำเขา โดยการจัดหาสินคา หรือวัตถุดิบจากประเทศเขตการคาเสรี เชน 

ประเทศจีน ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาตนทุนของผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ศึกษาคนเพื่อมอบงานใหเหมาะกับความสามารถ 
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6. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี  
 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการดอยคาสินทรัพย บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 21.99 ลานบาท และ

กำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 1.33 ลานบาท ปรากฏอยูในงบกำไรขาดทุน  

 จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่40 เรือ่งการบญัชีสำหรบัเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ บรษิทัฯ มกีำไรทีย่งัไมเกดิข้ึนจรงิ

จากการปรับราคาหลักทรัพย 1,822.91 ลานบาท ปรากฏอยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล 

 หากนำรายการทั้ง 2 มารวมกันแลวพบวา บริษัทฯ มีผลกำไรจากการปรับราคาหลักทรัพย 1,822.91 ลานบาท และกำไรจาก 

การกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 1.33 ลานบาท รวม 1,824.24 ลานบาท สูงกวาขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 

21.99 ลานบาท เปนจำนวน 1,802.25 ลานบาท 

 
7. การลงทุน 
 บริษัทฯ รวมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือจำนวน 149 บริษัท ในสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ

บรษิทันัน้ๆ มกีารถอืหุนในลกัษณะไขวกนัหรอืยอนกลบัระหวางบรษิทัในเครอื บรษิทัฯ ไมมอีำนาจควบคมุกจิการในบรษิทัทีล่งทนุ การบรหิารงาน

ของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับคณะกรรมการของแตละบริษัท 

 ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษัทเปนไปในลักษณะของการรวมลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชนตอกัน

รวมทั้งเปนการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง  

 บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล ถาบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกต้ังคาเผื่อผลขาดทุน

จากการดอยคาเงินลงทุนไวในงบกำไรขาดทุนของบริษัท โครงสรางการถือหุนดังกลาวไมมีผลกระทบตอการรับรูสวนแบงรายไดของบริษัท

และไมทำใหเกิดความแตกตางจากที่รับรูในงบการเงินในปจจุบัน 

 บริษัทฯ มีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแตงตั้งบุคคลซึ่งอยูในบริษัทที่รวมลงทุนหรืออยูในบริษัทที่ทำ 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนเปนศูนยดูแลเงินลงทุน คอยติดตามตรวจสอบงบ และขอมูลสถานการณของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบ 

ปญหาที่เกิดขึ้นและรายงานใหบริษัทและผูถือหุนในกลุมทราบปละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อชวยกันหา

แนวทางแกไข 

 อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ประชุมอยางสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัท

ลงทุนอยู โดยเนนย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำใหบริษัทนั้นๆ ไดหลุดพนจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ 

 
8. การใหกูยืมเงินและค้ำประกัน 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในภาระทั้ง 2 ประเภทใหมีปริมาณที่ลดลง และเพื่อใหบริษัทในเครือสามารถยืนหยัดอยูได

ดวยความสามารถของตัวบริษัทเอง บริษัทฯ ไดลดวงเงินค้ำประกันที่เกินจำเปนลงและรวมทั้งใหบริษัทในเครือผูมีหนาที่รับผิดชอบตาม 

สายธุรกิจเปนผูค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแทนบริษัท อีกทั้งไดลดการใหกูยืมลง โดยใหแตละบริษัทเปนผูกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงินเอง  

 ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือรวม 4 บริษัท จำนวนเงิน 128.741 ลานบาท และมีภาระค้ำประกัน

จำนวน 17 บริษัท เปนเงิน 331.587 ลานบาท รวมเปนเงิน 460.328 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2549 รวมเปนเงิน 440.861 ลานบาท 

และ US$ 0.006 ลาน เพิ่มขึ้น 19.467 ลานบาท เกิดจากใหบริษัท ไหมทอง จำกัดกูเงินเปนจำนวนเงิน 40 ลานบาท ซึ่งเปน Supply 

Chain ที่สำคัญของ ICC สำหรับสินคาเสื้อผาสตรี “อิโตคิน, ELLE” เพื่อใหมีความเขมแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่ไดวางไว 

Study the nature of each person to be able to delegate the right job. 
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Risk Factors
ปจจัยความเสี ่ยง

1. Manufacturing Risks 
 Corporate dependence on a few major suppliers 
 The company only has 1 or 2 major suppliers in each product category. Should the circumstance arise when the 

suppliers cannot supply the company with products of a specified volume and according to the requested schedule, there will 
be sales and marketing opportunity repercussions. 

 - Preventive measures 
  1. Each brand has made an interface agreement with its suppliers to guarantee the volume and timing of 

product delivery. Those suppliers are manufacturers with ISO 9002 quality management accredited policies, whose credibility 
and corporate enterprise will be seriously affected in cases of delivery failure. 

  2. These suppliers have been established with a policy of mutual support and reliance. They are all companies 
in the Saha Group and have the goal of mutual reinforcement and competitiveness. Also, they have a close tie and 
relationship, that go back a long way, with an organisation that provides consistent and continuous work plans, making them 
able to anticipate possible factors that may affect production and thus be able to jointly plan for timely solutions. 

  3. Better teamwork has been developed between suppliers and product brands to form a “one body” operation, 
from initial meetings on product supply preparation, to planning, placement of orders and targeting. As a result, there is 
more accuracy in volume and time assessments, as well as a promptness of mutual solutions - finding such occurrences as 
product undersupply due to excessively rising sale. 

 
2. Risks from in-store inventory management 
 Currently, outlets are faced with overstocking of merchandise superfluous to customer need or under-stocking 

when supply falls short of demand, or even there are no merchandises that meet customer need. This impacts on sale 
volume and marketing opportunity. 

 - Preventive measures 
  1. The Company has made use of IT to enhance its potential in management and administration by installing 

the Quick Response Marketing System (QRMS) for effectively managing goods and inventory. With QRMS, the Company is 
able to monitor sales and inventory on a daily basis throughout all stores. The data obtained is used to analyze market 
demand and monitor the flow of goods, in order to maximize sales opportunities and perform accurate and fast delivery that 
promptly responds to market need. It is also used to effectively adjust production plans, product manufacturing and sales 
management. 

  2. The Company has built up the Auto Replenishment software to maximize the functional and effective 
application of QRMS in in-store inventory management. This Auto Replenishment system processes the data on sales in 
each SKU and each retailer-store by statistical calculation, so as to predict daily in-store replenishment according to relevant 
product demand in appropriate volumes. So, the storefront has a balanced stock and display in proportion to its sales, with 
no overstocking and a minimum loss of sales opportunities. 

  3. This year, the Company has initiated a policy of inventory management through the balanced control of order 
placement. This proactive policy has been initiated in order to balance the purchasing management corresponding to the 
volume of sales and stocking in response to sufficient saleability and not overstock unnecessarily. This will also result in the 
sale of only freshly manufactured products to customers. 

 
3. Distributional Risk 
 The Company operates mainly via department stores as its major distribution channel and a number of discount 

stores as the minor channel. The latter have the prospect of expansion in Bangkok and in other provinces. 

ความรูมีอยูทุกหนแหง อยูที่เราจะรับรูหรือไม 
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 - Preventive measures 
  1. The Company has a policy of expanding sales into discount stores by means of launching new products 

designed exclusively for this channel and suiting the market need and the purchasing power of discount stores customers. 
The approach mostly applies to cosmetics. 

  2. It has expanded into discount stores by launching new brands with a price and quality that responds to the 
target market demand, particularly in the category of fashion-oriented apparel. 

 
4. Risk from the change of consumer behaviour 
 Consumer behaviour has now considerably changed. Brand loyalty is diminishing while new and modern 

technology systems that globally provide more rapid and broader communication including other new kinds of business and 
service are playing an important role in consumers’ spending. Consumers are strongly inclined towards “mainstream 
consumerism”. Political uncertainty makes consumers more cautious in spending and this results in more vigorous market 
competition. 

 - Preventive measures 
  Quality products at reasonable prices have been consistently developed in response to the increasingly 

changing demands of specific target groups. This helps create the company’s good image among consumers. Moreover, 
attractive marketing campaigns influence consumer purchases and must be directed to the specific target groups to retain 
the existing customer base and expand it to potential markets. A strong customer relations management system has also 
been established under the name “His & Her Membership”. 

 
5. Risk from the government’s FTA policy 
 According to the government’s Free Trade Area policy, future import tariffs have been decreased or lifted. This 

encourages increasing numbers of imported products, both international brands and also cheap products from China. In the 
future, Thai cosmetics must enter the ASEAN GMP under the Agreement on Cooperation between the 10 ASEAN countries 
that standardizes specifications for manufacturing cosmetics. This will be effective from January 1, 2008 across the ASEAN 
countries. Thus, Thai entrepreneurs must be prepared for all possible repercussions and must also increase adjustment costs 
to support these measures. 

 Effect 
 Marketing competition has become more intense. However, the Company is unlikely to be severely affected. 
  - Preventive measures 
   1. Corporate products: new innovative products are continuously being researched and developed for the 

market, with support from the country’s major manufacturers (subsidiary companies in the Saha Group) and with the full-
scale development of materials from industrial sources, as well as with extensive research and development that has 
resulted from the recognition of international standards. At the same time, the Company has put more emphasis on 
consumer research and has conducted frequent surveys of market response and target consumer satisfaction with corporate 
products, so as to respond to consumer need and demand and to give them confidence and value for money when buying 
corporate products. 

   2. The Company has the advantage of a cost-effective production line, giving it the ability to create the specific 
marketing activities and innovative communication to better reach target consumers, with cost-effective advertising and PR 
budgets. 

   3. The Company has had a long and lasting relationship with its trading partners, giving it better access to 
distributional and sale channels both in terms of number and variety. 

  4. The Company has installed on-line computer systems at every sales counter throughout the country, so as 
to process sales on a real-time basis. As a result, it is possible to manage sales nationwide with an effectiveness, speed 
and accuracy in product management that answers customer demand at any given outlet and in any region. 

Knowledge is everywhere, depending on whether we see it. 
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  5. The Company has been able to capitalize on the lowering of import duties by procuring products or materials 
from countries within free trade zones, such as China. Hence, the Company has been able to control production costs more 
effectively. 

 
6. Repercussions from Accounting Standards. 
 According to the IAS No. 36 on the Loss from Impairment of Assets, the company suffered losses of Baht 21.99 

million from the impairment of investments and gained Baht 1.33 million in profit from reversing the loss from impairment of 
investment, as shown in the Statement of Income. 

 According to the IAS No. 40 on the Accounting for Investment in Debt and Equity Securities, the company gained 
an unrealized profit from the adjustment of marketable securities of Baht 1,822.91 million, as shown in Shareowners’ Equity 
in the Balance Sheet. 

 With the two above transactions combined, the Company made a profit of Baht 1,822.91 million from adjustments 
in marketable securities and a profit of Baht 1.33 million from reversing losses from the impairment of investments totalling 
Baht 1,824.24 million. This was higher than the loss from impairment of investments of Baht 21.99 million to a total amount 
of Baht 1,802.25 million. 

 
7. Investment 
 The company has invested in the business of other 149 affiliated companies at a shareowning ratio of not over 

20% of registered capital of each particular company. Shareowning is in a crisscross or reverse manner among the affiliated 
companies and the company has no authority to take control of any business in the invested companies. The business 
administration of these companies depends on each company’s Board of Directors. 

 The company’s management and making decision in business investment is in the manner of joint-ventures in 
related business or business synergy and also of risk diversification investment.  

 The company makes a profit through investment in the form of dividends. In case any investing company suffers a 
loss, the allowance for loss from impairment of investment accounted shall be in the statement of income. Such a 
shareholding structure does not affect the company’s share of income and shall not contribute to any differences in the 
current financial statement. 

 The company has adopted preventive measures against investment risks by appointing individuals within the joint-
ventures or parties within investment-related businesses as investment caretakers to monitor and audit the statements and 
circumstantial information of the investing companies, so as to stay abreast of current problems and to report to the 
company and shareowners annually and promptly in times of unusual situations or crisis in order to find proper solutions. 

 In addition, the Company Board of Directors and Executive Committee hold regular meetings to supervise the 
operation and performance of the invested businesses, focusing on businesses with losses and finding measures to reverse 
transactions that cause loss in order to procure sustainable profit in such enterprises 

 
8. Loan and guarantor 
 The Company has a policy to mitigate the risks of both facilities and to encourage affiliated companies to be able 

to stand on their own feet. The number of unnecessary guarantee facilities has been reduced and the responsible affiliated 
companies have been allowed to guarantee credit lines in place of the company. The provision of loans has also been 
reduced by which all loans shall be directly sought out from financial institutions by each company. 

 As of December 31, 2007, the company has provided loans totalling Baht 128.741 million to 4 companies in the 
Saha Group and guarantee facilities to 17 companies in the amount of Baht 331.587 million with total amount of Baht 
460.328 million. Compared with the year 2006 the total amount of these facilities is Baht 440.861 million and US$ 0.006 
million, increasing Baht 19.467 million. This resulted from giving loan to Thai Itokin Co., Ltd., which is I.C.C.’s main supply 
chain of ladies’ garment products “Itokin” and “ELLE”, at the amount of Baht 40 million to help strengthen its operation in 
order to achieve its business target. 
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