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เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน
We make people happy and beautiful

1.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย

บริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1-2 รายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ และเวลา

ตามที่กำหนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

-	มาตรการป้องกัน

1. ฝ่ายผลิตภัณฑ์ได้จัดทำ Interface Agreement กับบริษัทผู้ผลิตเพื่อเป็นการรับประกันที่จะส่งสินค้าตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด บริษัท

ผู้ผลิตเหล่านั้นล้วนแต่เป็นบริษัทที่บริหารงานตามนโยบาย ISO 9001 ซึ่งจะได้รับผลกระทบกับความน่าเชื่อถือ และธุรกิจของบริษัทเองในกรณีที่ไม่ 

สามารถจัดส่งสินค้าได้

2. บริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ล้วนก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความ 

แข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขันอยู่แล้ว มีการทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนาน โดยประสานแผนงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  

ทำให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

3. มีการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิตและฝ่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรูปแบบ One Body ตั้งแต่การประชุมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในการเตรียม 

Supply สินค้า การวางแผน และการวางเป้าหมาย Order สินค้า ทำให้มีความแม่นยำในการประเมินจำนวนระยะเวลายิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไข 

สถานการณ์ร่วมกันทันทีกรณีที่มีการขายเพิ่มขึ้นมากจนป้อนสินค้าไม่ทัน

2.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า
เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเกี่ยวกับสต๊อคมีสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อ 

ลูกค้าต้องการ หรือแม้แต่ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด

-	มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยสร้างระบบ Quick Response Marketing System : QRMS เพื่อใช้

บริหารสินค้าและสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต๊อคสินค้าเป็นรายวันในทุกร้านค้า ข้อมูล 

ที่ได้นำมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถเปิดสินค้าได้อย่าง 

ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทฯ สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนำระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และเต็มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัตินี้จะนำข้อมูลการขายสินค้าแต่ละ SKU ในแต่ละร้านค้า ผ่านสูตร 

การคำนวณทางสถิติเพื่อพยากรณ์การเติมเต็มสินค้าเข้าร้านค้าต่อวัน เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ 

หน้าร้านมีสต๊อคที่สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากเกินไป และช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย

3. ปีนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสต๊อคสินค้าโดยใช้วิธีการควบคุมวงเงินการสั่งซื้อสินค้า เป็นนโยบายของบริษัทในการบริหารควบคุมการ 

สั่งซื้อเชิงรุก โดยสามารถบริหารจัดการการจัดซื้อต่างๆ เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการขาย ไม่มีมากจนทำให้เกิดสินค้าคงค้างสต๊อคเกิน

ความจำเป็น และยังส่งผลให้สินค้าต่างๆที่จำหน่ายให้กับลูกค้าเป็นสินค้าสดใหม่ที่เพิ่งผลิตอีกด้วย

3.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผ่านช่องทางหลัก คือ ห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีจำนวน Discount Store เป็นส่วนน้อย ซึ่งเป็น 

ช่องทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

-	มาตรการป้องกัน

1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน Discount Store ให้มากขึ้น และใช้วิธี Launch New Product เฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสม 

กับความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่ม Discount Store แนวทางนี้ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการ Launch Brand ใหม่

ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก

2. ขยาย Outlet ในรูปลักษณะ ICC บริหารจัดการเอง ในรูปแบบ Specialty Store เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
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4.	ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค		(Customer	Behavior)	ที่เปลี่ยนไป
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจบุนัเปลีย่นแปลงไปมาก ผูบ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดตีอ่แบรนดส์นิคา้นอ้ยลง สิง่แวดลอ้มตา่งๆ   การสือ่สารทีแ่ปลกใหม ่

รวดเร็ว กว้างขวางแบบ Globalization รวมถึงธุรกิจ และบริการที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม 

“บริโภคนิยมตามกระแส” สูงมาก อีกทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพิถีพิถันในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ 

เกิดสภาวะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นประกอบกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ทำให้ภาวการณ์ซื้อสินค้าหดตัว 

จนต้องออกแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นตลาด

-	มาตรการป้องกัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่ดี

ให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อรักษาฐานลูกค้า 

และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่อยากทดลองใช้มากขึ้น รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก (Customer Relation Management) ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her 

Member

5.	ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ
จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ทำให้ในปี 2553 เป็นปีแรกที่ภาษีนำเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขต 

เสรีการค้าในกลุ่มอาเซียน ซึ่งสินค้าเครื่องสำอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฎิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้ 

พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว 

ผลกระทบ

ทำให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากเดิมฐานภาษีนำเข้าเครื่องสำอาง 

อยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย 

-	มาตรการป้องกัน

1. ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท : มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ของ 

ประเทศ (กลุ่มบริษัทในเครือ) พัฒนาวัตถุดิบครบวงจรด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) อย่าง 

ต่อเนื่อง ทำให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และทำการสำรวจผลการตอบ 

สนองความต้องการ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทำให้ผู้บริโภคเกิด

ความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2. บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถสร้างกิจกรรมการตลาดที่เฉพาะเจาะจงและการสื่อสารที่แปลก 

ใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า โดยใช้งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายได้มากกว่าและหลากหลายกว่า

4. บริษัทฯ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในเคาน์เตอร์ขายทุกจุดทั่วประเทศ เพื่อสามารถรวบรวมข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นทันที (ระบบ 

Real Time) ทำให้สามารถบริหารการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และสามารถบริหารสินค้า ให้ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านำเข้า โดยการจัดหาสินค้า หรือวัตถุดิบจากประเทศเขตการค้าเสรี เช่น ประเทศจีน 

ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
เป็นคนต้องรู้จักตัวเอง

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
Being a man is to know oneself.
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We make people happy and beautiful

6.	ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี
จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ปี 2552 จำนวน 31.26 ล้านบาท 

ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุน

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับ 

ราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,883.27 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,571.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  312.16  

ล้านบาท ปรากฏอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล

จากรายการทั้ง 2 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการปรับราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 312.16 ล้านบาท สูงกว่าขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  31.26 

ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 280.90 ล้านบาท

7.	การลงทุน
บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือจำนวน 140 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ 

มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน การบริหารงานของบริษัทดัง

กล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบริษัทเป็นไปในลักษณะของการร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันรวมทั้งเป็นการ 

ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

เงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและไม่ทำให้เกิดความ 

แตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซึ่งอยู่ในบริษัทที่ร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ

กิจการที่ลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุน คอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและราย

งานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบปีละครั้ง และรายงานทันทีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างสม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทลงทุนอยู่โดย 

เน้นย้ำในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

8.	การให้กู้ยืมเงินและค้ำประกัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในภาระทั้ง 2 ประเภทให้มีปริมาณที่ลดลง และเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความสามารถ 

ของตัวบริษัทเอง บริษัทฯ ได้ลดการให้กู้ยืมลงโดยให้แต่ละบริษัทเป็นผู้กู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน อีกทั้งลดวงเงินค้ำประกันที่เกินจำเป็นลง

และรวมถึงให้บริษัทในเครือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแทนบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทที่มีธุรกิจต่อกันรวม 4 บริษัท จำนวนเงิน 183.89 ล้านบาท  และมีภาระ 

ค้ำประกันจำนวน 10 บริษัท เป็นเงิน 152.22 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 336.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 จำนวนรวม 765.99 ล้านบาท ลดลง 

429.88 ล้านบาท ลดลงจากการรับชำระคืนเงินกู้ จำนวน 255.75 ล้านบาท และภาระค้ำประกันลดลง 174.13 ล้านบาท

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

	 	 	
Being a man is to know oneself.
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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 9001 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 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.

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
การล่าช้ามิได้หมายความว่า เป็นผู้ล้าหลัง

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
Delay does not mean backward.
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We make people happy and beautiful

-	Preventive	measures	

1. The Company has a policy of expanding sales into discount stores by means of launching new products specially-produced 

for this channel, which is aimed to meet the requirement and purchasing power of the discount store target group. This method shall 

be mainly implemented with the cosmetics products. The new measure also includes the launch of new brand with price and quality 

appropriate with the target group, especially the apparel group which is fashion-conscious in style and color.

2. To expand outlets managed by ICC in the form of specialty store in order to reduce dependence on major department 

stores.

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. An impact of the global economic 

deceleration on our country has also eroded consumers’ purchasing power. As a result, ICC has to launch marketing campaigns in 

order to spur demand in the market.

-	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, custom tariffs of the ASEAN countries were scheduled to fall to duty-free 

status per agreement for the first time in 2010. The cosmetics are also on the list for liberalization. Thai entrepreneurs hence, should 

brace for the impacts of this new tariff rate, together with reducing the production cost in order to tackle this new standards.        

Effect

Marketing competition has become more intense. However, the Company is unlikely to be severely affected because the former 

tariff rate for the imports of cosmetics was at only 5 percent. Then, the elimination of tariff rate is expected to affect the Company 

only slightly. Also, the production technology will help maintain our comparative advantages over rivals.

-	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.

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
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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 the Impairment of Assets, the company suffered losses of Baht 31.26 million  from 

the 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 1,883.27 million registered as of December 31, 2009, compared with 

Baht 1,571.11 million as of December 31, 2008, an increase of Baht 312.16 million as shown in Shareowners’ Equity in the Balance 

Sheet.

With the above two transactions combined, the company made a profit of Baht 312.16 million  from adjustment in marketable 

securities, representing Baht 280.90 million higher than the loss of Baht 31.26 million from impairment of investment.

7.	Investment
The company has invested in the business of other 140 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 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	guarantee
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. Provision of loans has been reduced by which all loans shall be directly sought out from financial institutions by 

each company. Additionally, the number of unnecessary guarantee facilities has been reduced by allowing the responsible affiliated 

companies to guarantee the credit lines in place of the company.

As of December 31, 2009, the company has provided loans totaling Baht 183.89 million to four Saha Group companies and 

related companies, including the guarantee facilities to ten companies totaling Baht 152.22 million with total amount of Baht 336.11 

million. Compared with the year 2008 the total amount of these facilities is Baht 765.99 million, a decrease of Baht 429.88 million 

resulting from receiving the loan payment of Baht 255.75 million and a decrease of Baht 174.13 million from guarantee facilities.  

Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง

ปรัชญา	ดร.เทียม	โชควัฒนา	:
ขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร ไม่สร้างศัตรู

Dr.Thiam	Chokwatana’s	Philosophy	:
Be diligent and tolerant, maintain a good credit, keep good friends, don’t take advantage 
of others and make no enemies.

53-03-086_043-048=1C_B.indd   48 3/24/2010   2:40:43 AM




