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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 1) ความเสี่ยงเกีย่วกับการผลิต 
  กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผูผลิตรายใหญนอยราย 
  บริษัทฯ มีผูผลิตสินคารายใหญเพียง 1 - 2 รายในแตละกลุมผลิตภัณฑ  หากมีปจจัยท่ีทําใหบริษัทผูผลิตไม
สามารถผลิตใหไดในปริมาณ และเวลาตามท่ีกําหนดไวยอมสงผลกระทบตอยอดขายและโอกาสทางการตลาด 
    - มาตรการปองกัน 
 1. ฝายผลิตภัณฑไดจัดทํา INTERFACE  AGREEMENT  กับบริษัทผูผลิตเพ่ือเปนการรับประกันท่ีจะ
สงสินคาตามเปาหมายในเวลาท่ีกําหนด  บริษัทผูผลิตเหลาน้ันลวนแตเปนบริษัทท่ีบริหารงานตามนโยบาย  ISO 
9002  ซึ่งจะไดรับผลกระทบกับความนาเช่ือถือ  และธุรกิจของบริษัทเองในกรณีท่ีไมสามารถจัดสงสินคาได 
   2. บริษัทผูผลิตเหลาน้ีลวนกอต้ังข้ึนดวยนโยบายการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และเปนบริษัทในเครือ 
สหพัฒนดวยกนั  เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของกันและกันในการแขงขันอยูแลว  มีการทํางานรวมกันดวย
ความสัมพันธลึกซึ้งยาวนาน  โดยประสานแผนงานกันอยางสมํ่าเสมอตอเนือ่ง  ทําใหทราบปจจัยท่ีจะมีผลตอการ
ผลิตและสามารถวางแผนรวมกันในการแกปญหาอยางทันทวงที 
  3. มีการทํางานเปนทีมระหวางผูผลิตและฝายผลิตภัณฑมากข้ึนในรูปแบบ ONE BODY  ต้ังแตการ
ประชุมเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ในการเตรียม SUPPLY สินคา  การวางแผน  และการวางเปาหมาย ORDER สินคา  ทํา
ใหมีความแมนยําในการประเมินจํานวนระยะเวลาย่ิงข้ึน  รวมท้ังการแกไขสถานการณรวมกันทันทีกรณีท่ีมีการ
ขายเพ่ิมข้ึนมากจนปอนสินคาไมทัน 
 2)  ความเสี่ยงเกีย่วกับการบริหารสินคาในรานคา 
 เนื่องจากปจจุบัน รานคาท่ีจําหนายสินคาของบริษัท ประสบปญหาเก่ียวกับ  Stock  มีสินคาเกินความตองการ
ของลูกคา และไมมีสินคาจําหนายเมื่อลูกคาตองการ หรือแมแตไมมีสินคาตรงความตองการของลูกคาในรานคาน้ันๆ 
 มีผลกระทบตอยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 
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 -  มาตรการปองกัน 
 บริษัทฯ สรางระบบ QUICK  RESPONSE  MARKETING  SYSTEM : QRMS  เพื่อใชบริหารสินคา
อยางมีประสิทธิภาพ  ดวยระบบ QRMS นี้  บริษัทฯ สามารถติดตามยอดขายเปนรายวันในทุกรานคา  ขอมูลท่ีไดใช
วิเคราะหความตองการของตลาด, ติดตามความเคลื่อนไหวของสินคา  เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขาย  สามารถ
สงสินคาไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  ตรงกับความตองการของตลาด  และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานการผลิต   เพื่อ
การบริหารการผลิตและการจําหนายอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) ความเสี่ยงเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป 
 พฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก  ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอแบรนดสินคานอยลง   
สิ่งแวดลอมตางๆ  การส่ือสารท่ีแปลกใหม  รวดเรว็  กวางขวางแบบ GLOBALIZATION รวมถึงธุรกิจ  และบริการ
ท่ีเขามามีอิทธิพลตอการใชจายของผูบริโภค  ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรม “บริโภคนิยมตามกระแส” สูงมาก   อีกท้ัง
ความไมแนนอนทางการเมือง  ทําใหผูบริโภคเกิดความพิถีพิถันในการจับจายใชสอยมากข้ึน  สงผลใหมีโอกาสเกิด
สภาวะการแขงขันรุนแรงมากข้ึน 
 -  มาตรการปองกัน 

     บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี  ในราคาท่ีเหมาะสม  เพื่อรองรบัความตองการของ
ผูบริโภคเฉพาะกลุมมากข้ึน  สรางความรูสึกท่ีดีใหอยูในใจของผูบรโิภค  ขณะเดียวกันยังตองสรางแรงกระตุนทาง
การตลาดท่ีนาสนใจอยางตอเนื่อง  และตรงกับกลุมเปาหมายเฉพาะ   เพื่อรักษาฐานลูกคา  และขยายฐานลูกคาใหมท่ี
อยากทดลองใชมากข้ึน  รวมถึงการมีระบบลูกคาสมาชิก (Customer Relations Management)  ท่ีแข็งแกรง  คือ  HIS 
& HER MEMBER 
 4) ความเสี่ยงจากนโยบายเปดเสรีทางการคาของภาครัฐ 
        จากนโยบายการเปดการคาเสรีของภาครัฐ  ทําใหในอนาคตภาษีนําเขาสินคาสําเร็จรูปลดลงหรอืเปนศูนย    
ซึ่งทําใหสินคาจากตางประเทศสามารถเขามาในตลาดประเทศไทยมากข้ึน   ท้ังสินคาท่ีเปนแบรนดเนม  และสินคา
ราคาถูกจากประเทศจีน   ในอนาคตเครื่องสําอางไทยตองเขาสูมาตรฐาน ASEAN GMP ภายใตขอตกลงวาดวยความ
รวมมือระหวางอาเซียน 10 ประเทศ  กําหนดวิธีการผลิตท่ีดีสําหรับเครื่องสําอางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผล
บังคับใชต้ังแต  1  มกราคม  2551 ท่ัวอาเซียน  ทําใหผูประกอบการในไทยตองเตรียมตัวใหพรอมในทุกดาน และ
ตองเพิ่มตนทุนในการปรับตัวใหรองรับกับมาตรฐานดังกลาว 

ผลกระทบ   
 ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันทางการตลาดท่ีรุนแรงข้ึน แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอบริษัท ไมนาจะเกิดข้ึนมาก 
 -   มาตรการปองกัน 

                  1. ดานผลิตภัณฑของบริษัท : มีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดอยางตอเนือ่ง โดย
ไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตรายใหญของประเทศ ( กลุมบริษัทในเครือ )  พัฒนาวัตถุดิบครบวงจรดวยอตุสาหกรรม 
ตนน้ํา     รวมถงึมีการวิจยั และพัฒนา ( Research & Development ) อยางตอเนื่อง   ทําใหสินคาไดมาตรฐานระดับ 
สากล   ในขณะเดียวกันบริษัทไดใหความสําคัญกับการวิจัยผูบริโภคมากข้ึน   เพื่อตอบสนองความตองการ  ทําให 
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ผูบริโภคเกิดความม่ันใจและคุมคาในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท 

 2. บริษัทฯ มีความไดเปรียบในการพัฒนาตนทุนของผลิตภัณฑ  ทําใหสามารถสรางกจิกรรมการตลาด 
ท่ีเฉพาะเจาะจง  และการส่ือสารท่ีแปลกใหมเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวา 
              3. มีความสัมพันธท่ีดีกับบริษัทคูคาอยางตอเนื่องยาวนาน  ทําใหเกิดความสามารถเขาสูชองทางการ
จําหนายไดมากกวาและหลากหลายกวา 
   4. บริษัทฯ  ติดต้ังระบบคอมพิวเตอรออนไลน  จากเคานเตอรขายทุกจุดท่ัวประเทศ  เพื่อสามารถ
รวบรวมขอมูลการขายท่ีเกิดข้ึนทันที (ระบบ Real Time) ทําใหสามารถบริหารการขายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศอยาง
คลองตัว รวดเรว็  และมีความแมนยําในการบริหารสินคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5. บริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากการลดภาษสีินคานําเขา  โดยการจัดหาสนิคา หรือวัตถุดบิจาก
ประเทศเขตการคาเสรี  เชน  ประเทศจีน  ซึ่งทําใหบริษัทสามารถพัฒนาตนทุนของผลิตภณัฑไดมากข้ึน    
 5)   ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี        
           จากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 36 เรื่องการดอยคาสินทรัพย บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  
47.02  ลานบาท  และกําไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  6.95  ลานบาท  ปรากฏอยูใน 
งบกําไรขาดทุน  
 จากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 40 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  บริษัทฯ 
มีกําไรจากการปรับราคาหลักทรัพย  1,922.99  ลานบาท ปรากฏอยูในสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 หากนํารายการท้ัง  2  มารวมกันแลวพบวา   บริษัทฯ มีผลกําไรจากการปรับราคาหลักทรัพย  1,922.99  
ลานบาท และกําไรจากการกลบับัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  6.95  ลานบาท  รวม  1,929.94  ลาน
บาท  สูงกวาผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน  47.02  ลานบาท  เปนจํานวน  1,882.92  ลานบาท 
 6)   การลงทุน 
      บริษัทฯ รวมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือจํานวน 154 บริษัท  ในสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 20 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ มีการถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับระหวางบริษัทในเครือ และบริษัทฯ 
ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษัทดังกลาวข้ึนอยูกับคณะกรรมการของแตละ
บริษัท 

 ในการบริหารและตัดสินใจการลงทุนของบรษัิทเปนไปในลักษณะของการรวมลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่ง
กันหรือเอื้อประโยชนตอกันรวมท้ังเปนการลงทุน  เพื่อกระจายความเส่ียง  
 บริษัทฯไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล  ถาบริษัทลงทุนใดขาดทุน  บริษัทฯจะบันทึก
ต้ังคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุนของบริษัท  โครงสรางการถือหุนดงักลาวไมมี
ผลกระทบตอการรับรูสวนแบงรายไดของบรษัิทและไมทําใหเกิดความแตกตางจากท่ีรับรูในงบการเงินในปจจุบัน 
      บริษัทฯ มีมาตรการในการปองกันความเส่ียงจากการลงทุน โดยแตงต้ังบุคคลซ่ึงอยูในบริษัทท่ีรวมลงทุน
หรืออยูในบริษัทท่ีทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีลงทุนเปนศูนยดูแลเงินลงทุน   คอยติดตามตรวจสอบงบ   และ 
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ขอมูลสถานการณของบริษัทท่ีลงทุน  เพื่อทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบริษัทและผูถือหุนในกลุมทราบป  
ละครั้ง  และรายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณผิดปกติหรือวิกฤติ  เพื่อชวยกันหาแนวทางแกไข 
 อีกท้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  ประชุมอยางสม่ําเสมอในผลการ
ดําเนินงานของกิจการท่ีบริษัทลงทุนอยู   โดยเนนย้ําในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีทําใหบริษัทนั้นๆ  ไดหลุด
พนจากธุรกรรมท่ีขาดทุน  เพื่อผลกําไรท่ียั่งยนืในธุรกิจนั้นๆ 
 7) การใหกูยืมเงินและคํ้าประกัน 
  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงในภาระท้ัง 2  ประเภทใหมีปริมาณท่ีลดลง  และเพ่ือใหบริษัทในเครือ
สามารถยืนหยดัอยูไดดวยความสามารถของตัวบริษัทเอง  บริษัทฯ ไดลดวงเงินคํ้าประกันท่ีเกินจําเปนลงและรวมท้ัง 
ใหบริษัทในเครือผูมหีนาท่ีรับผิดชอบตามสายธุรกิจเปนผูคํ้าประกันวงเงินสนิเช่ือแทนบริษัท  อีกท้ังไดลดการให
กูยืมลงโดยใหแตละบริษัทเปนผูกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงินเอง     
  ณ 31 ธันวาคม  2549  บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท จํานวนเงิน  108.074  ลานบาท  
และมีภาระคํ้าประกันจํานวน 18 บริษัท  เปนเงิน  332.787  ลานบาท  และ US$  0.006  ลาน  รวมเปนเงิน  440.861  
ลานบาท  และ US$  0.006  ลาน   เปรียบเทียบกับป 2548  รวมเปนเงิน  516.797  ลานบาท  และ US$  0.006  ลาน  
ลดลง  75.936  ลานบาท 
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	1. ปัจจัยความเสี่ยง
	  กรณีบริษัทฯ พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย
	 เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเกี่ยวกับ  Stock  มีสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า และไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ หรือแม้แต่ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ
	        จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ  ทำให้ในอนาคตภาษีนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปลดลงหรือเป็นศูนย์    ซึ่งทำให้สินค้าจากต่างประเทศสามารถเข้ามาในตลาดประเทศไทยมากขึ้น   ทั้งสินค้าที่เป็นแบรนด์เนม  และสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน   ในอนาคตเครื่องสำอางไทยต้องเข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GMP ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ  กำหนดวิธีการผลิตที่ดีสำหรับเครื่องสำอางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  มกราคม  2551 ทั่วอาเซียน  ทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้าน และต้องเพิ่มต้นทุนในการปรับตัวให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว
	      บริษัทฯ ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือจำนวน 154 บริษัท  ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 20
	 7) การให้กู้ยืมเงินและค้ำประกัน




