นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ งที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอย่าง
จริ งจัง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแล
แนวทางในการบริ หารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ความเสีย่ งนัน้ ๆ ได้ รับการจัดการที่เพียงพอ เหมาะสม และอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสีย่ งซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินการของบริ ษัท ประกอบไปด้ วย

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่ งขัน
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
ซึ่ง ส่งผลต่อ ผลการดาเนิน งานของบริ ษัท โดยตรง บริ ษัท จึ งได้ มี ก ารติด ตามรายงานภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึ ง
สถานการณ์ สาคัญต่างๆ อย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถปรั บเปลี่ยนแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม ในส่วนของสภาพการแข่งขันของธุรกิจค้ าปลีกในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับ
ค่อนข้ างสูง เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสังคมเมือง รวมทังพฤติ
้
กรรมการการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจค้ าปลีกแต่ละรายต้ องเร่ งขยาย
สาขาและช่องทางการจัดจาหน่ายให้ ครอบคลุมความต้ องการของผู้บริ โภคมากขึ ้น รวมทังมี
้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่
ที่สนใจเข้ ามาลงทุนในธุรกิจค้ าปลีกมากขึ ้นอีกด้ วย ดังนันจึ
้ งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายที่อาจไม่เป็ นไปตาม
เป้ า หมาย และกระทบต่ อ อัต ราการท าก าไรของบริ ษั ท จากการแข่ ง ขัน ด้ า นราคา อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ให้
ความสาคัญกับ การประเมิน ติดตาม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจค้ าปลีก และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทังพิ
้ จารณาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์ เน้ นบริ หารความเสีย่ ง
โดยการสร้ างความแตกต่าง ความหลากหลายของสินค้ าและบริ การ ในราคาที่นา่ พอใจ เพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบ
ด้ านการแข่งขัน
ความเสี่ยงจากการขยายสาขาไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
บริ ษัทมีแผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการขยายสาขาเพิ่ม ไม่ประสบความสาเร็ จตาม
แผนงานที่คาดไว้ อนั เนื่องมาจากปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงาน
ลดลงในที่สดุ บริ ษัทตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งดังกล่าว และได้ กาหนดแนวทางการลงทุนขยายสาขาไว้ อย่าง
ชัดเจน โดยก่อนการลงทุน บริ ษัทจะศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ในการลงทุน มีการพิจารณาพืน้ ที่ที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัท โดยจะต้ องมีอตั ราผลตอบแทนการลงทุน
(IRR) ไม่ต่ากว่าอัต ราที่ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ ในการลงทุนแต่ละครั ง้ จะต้ องผ่า นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ ความเห็นและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ อนุมตั ิการลงทุนต่อไป และ
เมื่อสาขาใหม่เปิ ดดาเนินการจะมีการติดตามผลประกอบการ และความคืบหน้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อช่วยให้ บริ ษัท
สามารถวางแผนรับความเสีย่ งและแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดได้ ทนั ท่วงที
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
เนื่อ งจากพฤติกรรมการซื อ้ สิน ค้ าของผู้บริ โภคในปั จ จุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผู้บริ โภค
ต้ องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ ้น การซือ้ ของออนไลน์ จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การค้ าปลีกที่มีหน้ าร้ านแบบดังเดิ
้ มจึงถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไป ซึง่ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึง
ได้ ให้ ความสาคัญกับการขยายช่องทางจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ ้น เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึ งและทันท่วงที นอกจากนี ้ บริ ษัทยังใช้ ช่องทาง Social Media ในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้ านการตลาด และเก็บข้ อมูลการใช้ จ่ายของลูกค้ าเพื่อนามาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อสร้ าง
สินค้ าและบริ การที่ลกู ค้ าพึงพอใจมากที่สดุ
ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและความน่ าเชื่อถือ
การสร้ างและรักษาชื่อเสียงขององค์กรถือเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ เพราะเป็ นการรับรู้
ที่คนอื่นมีต่อสินค้ า บริ การ หรื อ ภาพลักษณ์ขององค์กรเอง มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การของผู้บริ โภคใน
ยุคปั จจุบันที่มีการแข่งขันสูง เป็ นความเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ โดยตรง
รวดเร็ ว และรุนแรง บริ ษัทให้ ความสาคัญและได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการสร้ างการรับรู้ (Brand Awareness) ให้ เป็ น
ที่ยอมรับกับผู้บริ โภคกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด รวมทังมี
้ การพิจารณาผลได้ ผลเสีย จากการดาเนินการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับภาพลักษณ์หรื อชื่อเสียงอย่างระมัดระวัง คานึงถึงความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้ อมให้ ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ การตัดสินใจมีความแม่นยา ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจให้ น้อยที่สดุ

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้ าคงคลัง
บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 349.04
ล้ านบาทและ 472.08 ล้ านบาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.51 และร้ อยละ 26.58 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า สินค้ า
ล้ าสมัยและเคลื่อนไหวช้ าเท่ากับ 15.14 ล้ านบาท และ 22.19 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.34 และ ร้ อยละ 4.70
ของสินค้ าคงเหลือ ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษัทมีคลังสินค้ าใหญ่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดเพชรบุรี และมีคลังสินค้ า
ย่อยในแต่ละสาขาเพื่อสารองสินค้ าสาหรับจาหน่ายในแต่ละสาขา
บริ ษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารสินค้ าคงคลังให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยกาหนดแนวทางการดาเนินหลายไว้ หลายแนวทาง อาทิ การจัด รายการส่งเสริ มการขาย การ
ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดเรี ยงสินค้ าและรู ปลักษณ์ ภายในสาขา เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงเร่ งจัดกระบวนการ
ทางานภายในเพื่อป้องกันสินค้ าสูญหาย สูญเสีย หรื อการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นแผนการตรวจนับสินค้ า
ที่ชดั เจน การติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด การกาหนดวิธีการทางานที่รัดกุมเพื่อลดความผิดพลาด เป็ นต้ น
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม
สินค้ าที่วางจาหน่ายบางส่วนเป็ นสินค้ าที่อิงตามกระแสนิยม หรื อเป็ นสินค้ าแฟชัน่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้ างเร็ ว ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนสินค้ าที่วางจาหน่ายให้ มีความร่ วมสมัยและอยู่ในกระแสนิยมอยู่
เสมอ ผ่านการวางแผนร่ วมกันระหว่าง ฝ่ ายคลังสินค้ า ฝ่ ายบริ หารสินค้ า ฝ่ ายจัดซื ้อ และฝ่ ายออกแบบ รวมถึง
พิจารณาสรรหาสินค้ าเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับ แต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม หากกระแสความนิยมของผู้บริ โภค
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เกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้ สินค้ าจะล้ าสมัย ไม่สามารถจาหน่ายออกไปได้ และส่งผลกระทบต่อการ
บริ หารสินค้ าคงคลังของบริ ษัท ดังนันเพื
้ ่อบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัท กาหนดมาตรการจัดการความ
เสีย่ งดังกล่าว โดยการคาดการณ์สถานการณ์และความนิยม ผ่านการพิจารณายอดขายของสินค้ าในปี ก่อนหน้ า
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณารู ปแบบ คุณลักษณะจานวน และประเภทของสินค้ าที่บริ ษัทจะสัง่ ผลิตหรื อ
สัง่ ซื ้อเพื่อนามาจาหน่ายให้ เพียงพอกับความต้ องการของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีทีมงานที่ทาหน้ าที่ติดตาม
การเปลีย่ นแปลงกระแสนิยมโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ ล้าสมัย รวมทัง้ บริ ษัทยังสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตหลาย
แห่งเพื่อให้ เพียงพอต่อการสัง่ ผลิตที่ต้องการความรวดเร็ วเพื่อจะได้ นาสินค้ ามาจัดจาหน่ายได้ ตามเวลาที่เหมาะสม
และไม่ลา่ ช้ ากว่ากระแสนิยม
ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจัดการข้ อมูลเพื่อการบริ หารงาน
ระหว่างสานักงานใหญ่ที่กรุ งเทพฯ และสาขาเอ๊ าท์เลททังหมด
้
ซึ่งครอบคลุมทุกระบบงาน เพื่อช่วยให้ พนักงานที่
สานักงานใหญ่และพนักงานประจาสาขา สื่อสารข้ อมูลได้ สอดคล้ องกัน ซึ่งหากระบบ IT ที่ใช้ อยู่เกิดเหตุขดั ข้ อง
หรื อไม่เสถียรเพียงพออาจส่งผลกระทบต่อการทางานของบริ ษัท บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น เช่น
ความเสี่ยงในการเข้ าถึงข้ อมูลโดยบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ความเสี่ยงของความไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูล ความเสี่ยงในการไม่สามารถใช้ ข้อมูล หรื อระบบได้ อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยได้ กาหนดสิทธิการเข้ าถึง
ข้ อมูลและระบบสารสนเทศตามอานาจและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ การมี Server สารอง ซึ่งอยู่
นอกสานัก งานใหญ่ เพื่อ ใช้ เป็ นคลังข้ อมูลสารองกรณี ฉุกเฉิ น โดยบริ ษัทจะอัพเดทข้ อมูลใน Server อย่า ง
สม่าเสมอและกาหนดให้ มีระบบคอมพิวเตอร์ สารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)
ความเสี่ยงด้ านบุคลากร
เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ า โดยมีช่องทางการจาหน่ายผ่านสาขาต่างๆ บริ ษัทจึงมี
ความจ าเป็ น ที่ต้ องจัด หาบุค คลากรประจ าสาขา เพื่อ ให้ ลูก ค้ า ได้ รับการบริ การที่ ดี ซึ่งต้ องอาศัย ความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรประจาสาขาเป็ นสาคัญ รวมถึงพนักงานประจาแคชเชียร์ และ
พนักงานฝ่ ายคลังสินค้ า ที่ต้องมีคณ
ุ ภาพในการจัดการกับสินค้ าของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละสาขา
จะมีพนักงานประมาณ 60 คน ซึ่งพนักงานแต่ละสาขาส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพื ้นที่หรื อบริ เวณใกล้ เคียง ซึ่งหาก
บริ ษัทไม่สามารถหาบุคลากรที่เพียงพอและมีคณ
ุ สมบัติตามที่ต้องการ อาจส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับผลกระทบในการ
จัดการ และการขยายสาขาของบริ ษัทได้ ซึ่งบริ ษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารจะประสานงาน
กับฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแผนการปรับปรุ ง หรื อขยายสาขา เพื่อให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเข้ าทางานได้ ทนั ต่อระยะเวลาที่จะเปิ ดสาขา ดังนัน้ บริ ษัทจึง
มัน่ ใจว่าจะได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัท เป็ นธุรกิจประเภทค้ าปลีก ซึง่ สามารถเกิดช่องทางการทุจริ ตได้ ในหลายรูปแบบ
อาทิ การทุจริ ตจากลูกค้ า และจากพนักงานในสาขา ซึ่งบริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับการป้องกันการ
ทุจริ ตดังกล่าวโดยกาหนดมาตรการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่ การวางระบบการ
ควบคุมที่รัดกุมตังแต่
้ การออกแบบและจัดแผนผังสาขาเพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ต
การติดกล้ องวงจรปิ ดในทุกมุมของสาขา เพื่อให้ เห็นได้ ครบถ้ วน รอบด้ าน รวมถึงการปลูกฝั งความซื่อสัตย์โดย
3

จัดทาคู่มือจรรยาบรรณ การตรวจสอบการทางานของพนักงานแต่ละฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้
กาหนดนโยบายต่อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชันอย่างสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) โดยกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการคอร์ รัปชัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะเข้ าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ Collective Action Coalition of the
Private Sector Against Corruption (CAC) เพื่อร่วมส่งเสริ มการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ ซึง่ การ
ดาเนินการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าจะได้ รับความเสีย่ งดังกล่าวน้ อย

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องทางการเงิน
สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 823.68 ล้ านบาท
และมี หนี ส้ ิน หมุนเวี ยนจานวน 181.78 ล้ า นบาท คิ ดเป็ น อัตราส่วนสภาพคล่อ ง 4.53 เท่า ซึ่งถื อ ว่า อยู่ในระดับ สูง
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายเป็ นเงินสดมากกว่าร้ อยละ 95 จากรายได้ การขายทังหมด
้
บริ ษัทจึงมี
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้ างต่า อย่างไรก็ตาม หากรายได้ ของบริ ษัทลดลงหรื อมีความจาเป็ นต้ องใช้
เงินทุนเพิ่มขึ ้น ก็อาจทาให้ บริ ษัทต้ องประสบปั ญหาด้ านสภาพคล่อง บริ ษัทจึงมีแนวทางบริ หารความเสีย่ งดังกล่าวอย่าง
ใกล้ ชิด โดยมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอย่างสม่าเสมอ และมีวินยั ในการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุนอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี และรักษาระดับความน่าเชื่อถื อต่อสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่ างดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ า และเครื่องหมายบริการ
บริ ษั ท และบริ ษั ทย่อ ยมี เครื่ อ งหมายการค้ า และเครื่ องหมายบริ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการจ าหน่า ยสิน ค้ า และ
ให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้น 21 เครื่ องหมาย แบ่งเป็ น 17 เครื่ องหมายการค้ า และ 4 เครื่ องหมายบริ การ โดยปั จจุบนั
บริ ษัท ได้ ยื่น ขอจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้ า และเครื่ องหมายบริ การเพิ่ม เติม กับกรมทรั พย์ สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ จานวน 7 เครื่ องหมายการค้ า และจานวน 3 เครื่ องหมายบริ การ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ บริ ษัทจึงอาจได้ รับความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดาเนินการเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมาย
บริ การ หากไม่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ กาหนดให้
ทีมงานผู้รับผิดชอบสอบทานประเด็นติดขัด และความเป็ นไปได้ ในการจดเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมาย
บริ การ ก่อนการยื่นขอจดทะเบียนตังแต่
้ เริ่ ม รวมทังติ
้ ดตามสอบถามไปยังเจ้ าหน้ าที่ของกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
เกี่ยวกับความคืบหน้ าในการได้ รับอนุมตั ิคาขอจดทะเบียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงมัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับ
ความเสีย่ งระหว่างดาเนินการเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริ การ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ
บริ ษัทบริ หารธุรกิจโดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้ กฎหมาย และนโยบายจากภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด มาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริ โภค พ.ร.บ.ควบคุมราคา กฎหมายแรงงาน รวมถึง ข้ อกาหนดต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลง
กฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ ทา
ให้ ผลประกอบการอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษัทจึงได้ มกี ารจัดตังหน่
้ วยงาน Legal and Compliance
เพื่อกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่งใส ตาม
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หลักธรรมาภิบาลกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ หากมีการเปลีย่ นแปลงด้ านกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจะสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อสถานการณ์ รวมทัง้ ควบคุม
ผลกระทบให้ อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
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