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1.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
 กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย
 บรษิทัฯ มผีูผ้ลติสนิคา้รายใหญเ่พยีง  1 - 2  รายในแตล่ะกลุม่ผลติภณัฑ ์ หากมปีจัจยัทีท่ำาใหบ้รษิทัผูผ้ลติไมส่ามารถผลติใหไ้ดใ้นปรมิาณ 
และเวลาตามที่กำาหนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

	 -	 มาตรการปองกัน
  1. ฝา่ยผลติภณัฑ์ไดจ้ดัทำา Interface Agreement กบับรษิทัผูผ้ลติเพือ่เปน็การรบัประกนัทีจ่ะสง่สนิคา้ตามเปา้หมายในเวลาทีก่ำาหนด  
บรษิทัผูผ้ลติเหลา่นัน้ลว้นแตเ่ปน็บรษิทัทีบ่รหิารงานตามนโยบาย ISO 9001 ซึง่จะไดร้บัผลกระทบกบัความนา่เชือ่ถอื และธรุกจิของบรษิทัเอง
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้
  2. บรษิทัผูผ้ลติเหลา่นีล้ว้นกอ่ตัง้ขึน้ดว้ยนโยบายการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั และเปน็บรษิทัในเครอืสหพฒันด์ว้ยกนั เพือ่เสรมิสรา้ง
ความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขันอยู่แล้ว มีการทำางานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนาน โดยประสานแผนงานกันอย่าง 
สม่ำาเสมอต่อเนื่อง ทำาให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
  3. มีการทำางานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิตและฝ่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรูปแบบ One Body โดยใช้วิธีคิดแบบ Zero base ในการประชุม
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่การวางเป้าหมาย Order สินค้า การวางแผนวัตถุดิบและการผลิต รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำาให้มีความแม่นยำาในการประเมินจำานวนระยะเวลายิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันทันที กรณีที่มี
การขายเพิ่มขึ้นมากจนป้อนสินค้าไม่ทัน

2.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินคาในรานคา
 เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำาหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเกี่ยวกับสต็อกมีสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มีสินค้า
จำาหนา่ยเมือ่ลกูคา้ตอ้งการ หรอืแมแ้ตไ่มม่สีนิคา้ตรงความตอ้งการของลกูคา้ในรา้นคา้นัน้ๆ ซึง่มผีลกระทบตอ่ยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 

	 -	 มาตรการปองกัน
  1. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี IT เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหาร โดยสร้างระบบ Quick Response Marketing System : QRMS  
เพื่อใช้บริหารสินค้าและสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ QRMS นี้ บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายและสต็อกสินค้าเป็นรายวันในทุก
ร้านค้า ข้อมูลที่ได้นำามาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย สามารถ
เปิดสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต เพื่อบริหารการผลิตและ 
การจำาหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. บริษัทฯ สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ (Auto Replenishment) เพื่อนำาระบบ QRMS มาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และเต็ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัตินี้ จะนำาข้อมูลการขายสินค้าแต่ละ SKU ใน
แต่ละร้านค้า ผ่านสูตรการคำานวณทางสถิติเพื่อพยากรณ์การเติมเต็มสินค้าเข้าร้านค้าต่อวัน เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้วยปริมาณที่เหมาะสม ทำาให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย ไม่มีสินค้ามากเกินไป และช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
  3. บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสต็อกสินค้าโดยใช้วิธีการควบคุมวงเงินการสั่งซื้อสินค้า เป็นนโยบายของบริษัทในการบริหาร
ควบคุมการสั่งซื้อเชิงรุก โดยสามารถบริหารจัดการการจัดซื้อต่างๆ เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการขาย ไม่มีมากจนทำาให้เกิด
สินค้าคงค้างสต็อกเกินความจำาเป็น และยังส่งผลให้สินค้าต่างๆ ที่จำาหน่ายให้กับลูกค้าเป็นสินค้าสดใหม่ที่เพิ่งผลิตอีกด้วย
  4. บรษิทัฯ พฒันาระบบการบรหิารสตอ็กสนิคา้ลา้สมยัทีค่งคา้งอยู่ในรา้นคา้ โดยมกีารระบสุถานะของสนิคา้ในระบบ QRMS ทีร่า้นคา้ 
อย่างชัดเจน ทำาให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการสินค้ากลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว

3.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำาหน่าย
 บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยการขายผา่นชอ่งทางหลกั คอื หา้งสรรพสนิคา้เปน็สว่นใหญ ่และมจีำานวน Discount Store เปน็สว่นนอ้ย ซึง่เปน็ 
ช่องทางที่มีการขยายตัวมาก ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

	 -	 มาตรการปองกัน
  1. บรษิทัฯ มนีโยบายขยายการขายเขา้ไปใน Discount Store ใหม้ากขึน้ และใชว้ธิผีลติสนิคา้ใหม ่เฉพาะชอ่งทางนีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการและกำาลงัซือ้ของกลุม่ Discount Store แนวทางนี้ใชก้บักลุม่ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางเปน็สว่นใหญ ่รวมถงึการ Launch Brand ใหม ่
ทีม่รีาคาและคณุภาพตรงตามความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑเ์สือ้ผา้ซึง่เนน้ทีร่ปูแบบและสสีนัตามแฟชัน่เปน็หลกั

ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
  2. เรง่ขยายชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยใหเ้พิม่มากขึน้ โดยขยาย Outlet ในรปูลกัษณะ ICC บรหิารจดัการเองในรปูแบบ Specialty Store 
เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ

4.	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค	(Customer	Behavior)	ที่เปลี่ยนไป
 พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้อยลง สิ่งแวดล้อมต่างๆ การสื่อสาร
ที่แปลกใหม่ รวดเร็ว กว้างขวางแบบ Globalization รวมถึงธุรกิจ และบริการที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทำาให้ผู้บริโภค 
มพีฤตกิรรม “บรโิภคนยิมตามกระแส” สงูมาก อกีทัง้ความไมแ่นน่อนทางการเมอืง ทำาใหผู้บ้รโิภคเกดิความพถิพีถินัในการจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ 
สง่ผลใหเ้กดิสภาวะการแขง่ขนัรนุแรงมากขึน้ประกอบกบัการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิโลกสง่ผลกระทบถงึประเทศไทย ทำาใหภ้าวการณซ์ือ้
สินค้าหดตัว จนต้องออกแคมเปญต่างๆ  เพื่อกระตุ้นตลาด

	 -	 มาตรการปองกัน
  1. บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
สร้างความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพือ่รกัษาฐานลกูคา้ และขยายฐานลกูคา้ใหมท่ีอ่ยากทดลองใชม้ากขึน้ รวมถงึการมรีะบบลกูคา้สมาชกิ (Customer Relation Management) 
ที่แข็งแกร่ง คือ His & Her Member
  2. สรา้งความหลากหลายของสนิคา้เพือ่รองรบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ และยงัเปน็การขยายฐานตลาดใหก้วา้งยิง่ขึน้ 
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้เครื่องสำาอางบางประเภทมาก่อน และสำาหรับกลุ่มที่ใช้เป็นประจำาก็ยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย

5.	 ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการคาของภาครัฐ
 จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ ทำาให้ในปี 2553 เป็นปีแรกที่ภาษีนำาเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการ
เปดิเขตเสรกีารคา้ในกลุม่อาเซยีน ซึง่สนิคา้เครือ่งสำาอางรวมอยู่ในกลุม่ทีต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ตกลงดงักลา่วดว้ย ทำาใหผู้ป้ระกอบการในไทยตอ้ง 
เตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

	 ผลกระทบ
 ทำาให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท คาดว่าจะไม่มาก เนื่องจากเดิมฐานภาษีนำาเข้า
เครื่องสำาอางอยู่ที่ 5% ซึ่งไม่สูงมาก ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

	 -	 มาตรการปองกัน
  1. ดา้นผลติภณัฑข์องบรษิทั มกีารพฒันาคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เขา้สูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากผูผ้ลติรายใหญ่
ของประเทศ (กลุม่บรษิทัในเครอื) พฒันาวตัถดุบิครบวงจรดว้ยอตุสาหกรรมตน้น้ำา รวมถงึมกีารวจิยั และพฒันา (Research & Development) 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัยผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และทำาการสำารวจ
ผลการตอบสนองความตอ้งการ และความพงึพอใจของกลุม่เปา้หมาย ทีม่ตีอ่ผลติภณัฑข์องบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ทำาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  2. บรษิทัฯ มคีวามไดเ้ปรยีบในการพฒันาตน้ทนุของผลติภณัฑ ์ทำาใหส้ามารถสรา้งกจิกรรมการตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจงและการสือ่สาร
ที่แปลกใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า โดยใช้งบโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
  3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำาให้เข้าสู่ช่องทางการจำาหน่ายได้มากกว่าและหลากหลายกว่า
  4. บรษิทัฯ ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์ในเคานเ์ตอรข์ายทกุจดุทัว่ประเทศ เพือ่สามารถรวบรวมขอ้มลูการขายทีเ่กดิขึน้ทนัท ี
(ระบบ Real Time) ทำาใหส้ามารถบรหิารการขายทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศอยา่งคลอ่งตวั รวดเรว็ และสามารถบรหิารสนิคา้ ใหต้อบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค ได้อย่างแม่นยำา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  5. บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านำาเข้า โดยการจัดหาสินค้า หรือวัตถุดิบจากประเทศเขตการค้าเสรี เช่น 
ประเทศจีน ซึ่งทำาให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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6.	 ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี
 ผลกระทบจากลักษณะการดำาเนินงานตามปกติของบริษัท 
 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ มีกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนปี 2555 จำานวน 
46.29 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องการบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน บริษัทฯ มีกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การปรับราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 4,932.91 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 3,236.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,695.97 ล้านบาท ปรากฏอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
 จากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชนข์องพนกังาน บรษิทัฯ ไดม้กีารตัง้หนีส้นิผลประโยชนข์องพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2555 427.81 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  378.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.12 ล้านบาท ปรากฏอยู่งบแสดงฐานะการเงิน 
 จากรายการทั้ง 3 บริษัทฯ มีผลกำาไรจากการปรับราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 1,695.97 ล้านบาท และกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุน 46.29 ล้านบาท สูงกว่าการตั้งหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 49.12 ล้านบาท เป็นจำานวนเงิน 1,693.14 ล้านบาท

7.	 การลงทุน
 บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ จำานวน 138 บริษัท ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทันัน้ๆ มกีารถอืหุน้ในลกัษณะไขวก้นัหรอืยอ้นกลบัระหวา่งบรษิทัในเครอื บรษิทัฯ ไมม่อีำานาจควบคมุกจิการในบรษิทัทีล่งทนุ 
การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท
 ในการบรหิารและตดัสนิใจการลงทนุของบรษิทัเปน็ไปในลกัษณะของการรว่มลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนั หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่กนัรวมทัง้ 
เป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง 
 บรษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทนุในรปูของเงนิปนัผล ถา้บรษิทัลงทนุใดขาดทนุ บรษิทัฯ จะบนัทกึตัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ย
คา่เงนิลงทนุไวใ้นงบกำาไรขาดทนุของบรษิทั โครงสรา้งการถอืหุน้ดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การรบัรูส้ว่นแบง่รายไดข้องบรษิทัและไมท่ำาใหเ้กดิ 
ความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน
 บรษิทัฯ มมีาตรการในการปอ้งกนัความเสีย่งจากการลงทนุ โดยแตง่ตัง้บคุคลซึง่อยู่ในบรษิทัทีร่ว่มลงทนุหรอือยู่ในบรษิทัทีท่ำาธรุกจิเกีย่ว
เนือ่งกบักจิการทีล่งทนุเปน็ศนูยด์แูลเงนิลงทนุคอยตดิตามตรวจสอบงบการเงนิ และขอ้มลูสถานการณข์องบรษิทัทีล่งทนุ เพือ่ทราบปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้และรายงานใหบ้รษิทัและผูถ้อืหุน้ในกลุม่ทราบปลีะครัง้ และรายงานทนัททีีเ่กดิเหตกุารณผ์ดิปกต ิหรอืวกิฤต ิเพือ่ชว่ยกนัหาแนวทางแกไ้ข 
อกีทัง้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารประชมุอยา่งสม่ำาเสมอในผลการดำาเนนิงานของกจิการทีบ่รษิทัลงทนุอยูโ่ดย
เน้นย้ำาในธุรกิจที่ขาดทุน และหาวิธีการที่ทำาให้บริษัทนั้นๆ ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน เพื่อผลกำาไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

8.	 การให้กู้ยืมเงินและค้ำาประกัน
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในภาระทั้ง 2 ประเภทให้มีปริมาณที่ลดลง และเพื่อให้บริษัทในเครือ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วย
ความสามารถของตัวบริษัทเอง บริษัทฯ ได้ลดการให้กู้ยืมลงโดยให้แต่ละบริษัทเป็นผู้กู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน อีกทั้งลดวงเงินค้ำา
ประกันที่เกินจำาเป็นลง และรวมถึงให้บริษัทในเครือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามสายธุรกิจเป็นผู้ค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อแทนบริษัท
 ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทที่มีธุรกิจต่อกันรวม 3 บริษัท จำานวนเงิน 240.00 ล้านบาท และ
มีภาระค้ำาประกันจำานวน 10 บริษัท เป็นเงิน 151.72 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 391.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 จำานวนรวม 395.72 
ล้านบาท ลดลงจากการรับชำาระเงินกู้เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 4.00 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง


