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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีแผนการบริหารความเสี่ยงโดยเทียบกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยมี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทําหน้าทีใ่นการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกํากบัดูแลแนวทางในการ

บรหิารความเสีย่งอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหค้วามเสีย่งนัน้ๆ ไดร้บัการจดัการทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และอยูใ่นระดบัทีย่อมรบั

ได้ โดยความเสีย่งซึง่มผีลกระทบต่อการดาํเนินการของบรษิทั ประกอบไปดว้ย

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ ์

1) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ

การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถในการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคซึง่กระทบ

ต่อผลการดําเนินงานของบรษิทัโดยตรง บรษิทัจงึไดม้กีารประชุมตดิตามภาวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์สาํคญัต่างๆ

อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหส้ามารถปรบัการดําเนินงานใหท้นักบัภาวะเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลาทีอ่าจเกดิขึน้ ไดอ้ย่างทนัที

และพฤตกิรรมการจบัจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทาํใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิคา้ปลกีแต่ละรายตอ้ง

ปรบัรูปแบบธุรกจิของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัจงึมกีารประเมนิ ตดิตาม ความเคลื่อนไหวของ

กลุ่มธุรกจิคา้ปลกี และวเิคราะหค์วามเสีย่งในการดําเนินธุรกจิอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้พจิารณาปรบัเปลีย่นกลยุทธ์

เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ เน้นบรหิารความเสีย่งโดยการสรา้งความแตกต่าง ความหลากหลายของสนิคา้ ช่องทางการ

ขาย และบรกิาร ในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนั และเหมาะกบัสภาพเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้

2) ความเสี่ยงจากการขยายสาขา

บรษิทัมแีผนการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการขยายสาขาเพิม่ ไม่ประสบความสําเรจ็ตาม

แผนงานทีค่าดไวอ้นัเน่ืองมาจากปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได้และปัจจยัทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป อาจส่งผลทําให้

บรษิทัมผีลการดาํเนินงานลดลงในทีส่ดุ บรษิทัตระหนกัถงึประเดน็ความเสีย่งดงักลา่ว และไดก้าํหนดแนวทางการลงทุน

ขยายสาขาไวอ้ยา่งชดัเจน โดยก่อนการลงทุน บรษิทัจะศกึษาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทุน มกีารพจิารณา

พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกจิของบรษิทั โดยจะต้องมอีตัราผลตอบแทนการ

ลงทุน (IRR) ไมต่ํ่ากวา่อตัราทีก่ําหนดไว้ นอกจากนี้ ในการลงทุนแต่ละครัง้จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งเพือ่ใหค้วามเหน็และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหอ้นุมตักิารลงทุนต่อไป และเมือ่สาขาใหม่เปิด

ดําเนินการจะมกีารตดิตามผลประกอบการ และความคบืหน้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อช่วยใหบ้รษิทั สามารถวางแผนรบั

ความเสีย่งและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจจะเกดิไดท้นัทว่งที
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3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เน่ืองจากพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ผูบ้รโิภคตอ้งการ

ความสะดวกสบายในการจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ การซือ้ของออนไลน์จงึมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง การคา้ปลกีทีม่หีน้า

รา้นแบบดัง้เดมิจงึถกูแยง่สว่นแบ่งการตลาดไป ซึง่บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ

ขยายชอ่งทางจดัจาํหน่ายผา่นชอ่งทางออนไลน์มากขึน้ เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทัว่ถงึและ

ทนัท่วงที นอกจากน้ี บรษิทัยงัใชช้่องทาง Social Media ในการตดิต่อสื่อสาร ประชาสมัพนัธก์จิกรรมดา้นการตลาด

และเกบ็ขอ้มลูการใชจ้า่ยของลกูคา้เพือ่นํามาวเิคราะหใ์นเชงิลกึ เพือ่สรา้งสนิคา้และบรกิารทีล่กูคา้พงึพอใจมากทีส่ดุ

4) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

การสรา้งและรกัษาชื่อเสยีงขององคก์รถอืเป็นอกีหน่ึงปัจจยัสาํคญัในการดําเนินธุรกจิ เพราะเป็นการรบัรูท้ ี่

คนอื่นมต่ีอสนิค้า บรกิาร หรอืภาพลกัษณ์ขององค์กรเอง มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อหรอืใช้บรกิารของผู้บรโิภคในยุค

ปัจจุบนัทีม่กีารแขง่ขนัสงู เป็นความเสีย่งทีไ่ม่ควรละเลย เพราะสามารถสง่ผลกระทบต่อองคก์รไดโ้ดยตรง รวดเรว็ และ

รุนแรง บรษิัทให้ความสําคญัและได้กําหนดกลยุทธ์ในการสร้างการรบัรู้ (Brand Awareness) ให้เป็นที่ยอมรบักบั

ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายมากทีส่ดุ รวมทัง้มกีารพจิารณาผลไดผ้ลเสยีจากการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพลกัษณ์

หรอืชื่อเสยีงอย่างระมดัระวงั คํานึงถงึความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มใหค้รอบคลุมประเดน็ต่างๆ ใหค้รบถ้วน

เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจมคีวามแมน่ยาํ สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิใหน้้อยทีส่ดุ

ความเสี่ยงด้านปฏิบติัการ

1) ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลงั

บรษิทัมนีโยบายการบรหิารสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้

ดงันี้ 1.การพจิารณาการจดัซื้อสนิค้าเพื่อมาจําหน่าย 2.การจดัรายการส่งเสรมิการขาย 3.การปรบัปรุงรูปแบบการ

จดัเรยีงสนิคา้และรปูลกัษณ์ภายในสาขา เพือ่เพิม่ยอดขาย และกาํหนดกระบวนการทาํงานภายในเพือ่ป้องกนัสนิคา้สญู

หาย สญูเสยี หรอืการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการตรวจนับสนิคา้ การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด การกําหนดวธิกีารทํางานที่

รดักุมเพือ่ลดความผดิพลาด กาํหนดกลยุทธ์ แผนการ และมาตรการในการระบายสนิคา้ทีเ่คลือ่นไหวชา้ เป็นตน้

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกระแสนิยม

สนิค้าที่วางจําหน่ายบางส่วนเป็นสนิค้าที่อิงตามกระแสนิยม หรอืเป็นสนิค้าแฟชัน่ที่มกีารเปลี่ยนแปลง

ค่อนขา้งเรว็ ทําใหบ้รษิทัจําเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นสนิคา้ทีว่างจําหน่ายใหม้คีวามร่วมสมยัและอยู่ในกระแสนิยมอยู่เสมอ

ผา่นการวางแผนรว่มกนัระหว่าง ฝ่ายคลงัสนิคา้ ฝ่ายบรหิารสนิคา้ ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายออกแบบ รวมถงึพจิารณาสรรหา

สนิคา้เพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละชว่งเวลา อยา่งไรกต็าม หากกระแสความนิยมของผูบ้รโิภคเกดิการเปลีย่นแปลงไป

อาจส่งผลใหส้นิคา้จะล้าสมยั ไม่สามารถจําหน่ายออกไปได้และส่งผลกระทบต่อการบรหิารสนิคา้คงคลงัของบรษิทั

ดงันัน้เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว บรษิทักําหนดมาตรการจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดยการคาดการณ์

สถานการณ์และความนิยม ผ่านการพจิารณายอดขายของสนิคา้ในปีก่อนหน้า เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพจิารณา

รูปแบบ คุณลกัษณะจํานวน และประเภทของสนิคา้ทีบ่รษิทัจะสัง่ผลติหรอืสัง่ซื้อเพื่อนํามาจําหน่าย เพื่อใหม้ปีรมิาณ
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พอเหมาะกบัแผนการขายและเพยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมทีมีงานทีท่าํหน้าทีต่ดิตามการ

เปลีย่นแปลงกระแสนิยมโดยเฉพาะ เพื่อไม่ใหล้้าสมยั รวมทัง้ บรษิทัยงัสรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูผ้ลติหลายแห่ง

เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการสัง่ผลติทีต่อ้งการความรวดเรว็เพื่อจะไดนํ้าสนิคา้มาจดัจําหน่ายไดต้ามเวลาทีเ่หมาะสมและไม่

ล่าชา้กวา่กระแสนิยม

3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

บรษิทัและบรษิทัย่อยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบ IT) ในการจดัการขอ้มูลเพื่อการบรหิารงาน

ระหว่างสํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาเอ๊าท์เลททัง้หมด ซึ่งครอบคลุมทุกระบบงาน เพื่อช่วยให้พนักงานที่

สาํนกังานใหญ่และพนกังานประจาํสาขา สือ่สารขอ้มลูไดส้อดคลอ้งกนั ซึง่หากระบบ IT ทีใ่ชอ้ยูเ่กดิเหตุขดัขอ้ง หรอืไม่

เสถยีรเพยีงพออาจสง่ผลกระทบต่อการทาํงานของบรษิทั บรษิทัตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ ความเสีย่งใน

การเขา้ถงึขอ้มูลโดยบุคคลทีไ่ม่มอีํานาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งของความไม่ถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล ความ

เสี่ยงในการไม่สามารถใช้ข้อมูล หรือระบบได้อย่างต่อเน่ือง ฯลฯ โดยได้กําหนดสทิธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบ

สารสนเทศตามอํานาจและความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละระดบั การมี Server สาํรอง ซึง่อยู่นอกสาํนักงานใหญ่

เพื่อใชเ้ป็นคลงัขอ้มูลสํารองกรณีฉุกเฉิน โดยบรษิทัจะอพัเดทขอ้มูลใน Server อย่างสมํ่าเสมอและกําหนดใหม้รีะบบ

คอมพวิเตอรส์าํรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site)

4) ความเสี่ยงด้านบคุลากร

เนื่องจากบรษิัทดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า โดยมชี่องทางการจําหน่ายผ่านสาขาต่างๆ บรษิัทจงึมี

ความจําเป็นทีต่อ้งจดัหาบุคคลากรประจําสาขา เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัการบรกิารทีด่ ี ซึง่ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ

และความเชีย่วชาญของบุคลากรประจาํสาขาเป็นสาํคญั รวมถงึพนักงานประจาํแคชเชยีร์ และพนักงานฝ่ายคลงัสนิคา้

ทีต่อ้งมคีุณภาพในการจดัการกบัสนิคา้ของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่พนกังานแต่ละสาขาสว่นใหญ่จะเป็นคนใน

พืน้ทีห่รอืบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่หากบรษิทัไม่สามารถหาบุคลากรทีเ่พยีงพอและมคุีณสมบตัติามทีต่อ้งการ อาจสง่ผลให้

บรษิทัไดร้บัผลกระทบในการจดัการ และการขยายสาขาของบรษิทัได้ ซึง่บรษิทัมมีาตรการป้องกนัความเสีย่ง โดยฝ่าย

บรหิารมกีารติดตามและควบคุมการทํางาน และมแีผนกําลงัคนชดัเจน เพื่อให้สอดคล้องกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล

เกี่ยวกบัแผนการปรบัปรุง หรอืขยายสาขา เพื่อให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลสามารถคดัเลือกบุคลากรที่มคีุณสมบตัิที่

เหมาะสมเขา้ทํางานได้ทนัต่อระยะเวลาที่จะเปิดสาขา ดงันัน้ บรษิัทจงึมัน่ใจว่าจะได้รบัผลกระทบจากความเสีย่ง

ดงักล่าวน้อย

5) ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรร์ปัช ัน่

เนื่องจากธุรกจิของบรษิทั เป็นธุรกจิประเภทคา้ปลกี ซึง่สามารถเกดิช่องทางการทุจรติไดใ้นหลายรปูแบบ

อาทิ การทุจรติจากลูกคา้ และจากพนักงานในสาขา ซึ่งบรษิทัตระหนักและใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัการทุจรติ

ดงักล่าวโดยกําหนดมาตรการป้องกนัและรบัมอืกบัเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ไดแ้ก่ การวางระบบการควบคุมที่

รดักุมตัง้แต่การออกแบบและจดัแผนผงัสาขาเพื่อใหง้่ายต่อการควบคุมและป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติ การตดิกลอ้ง

วงจรปิดในทุกมุมของสาขา เพื่อให้เห็นได้ครบถ้วน รอบด้าน รวมถึงการปลูกฝังความซื่อสัตย์โดยจัดทําคู่มือ

จรรยาบรรณ การตรวจสอบการทํางานของพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัไดก้ําหนดนโยบาย
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ต่อตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนัอยา่งสิน้เชงิ (Zero-Tolerance Policy) โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุก

คนของบรษิทัต้องไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการคอร์รปัชนั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ หรอื Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption

(CAC) เพื่อร่วมส่งเสรมิการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ โดยในปี 2565 บรษิทัมแีผนในการดําเนินการ

ดงักล่าวซึง่อยู่ในขัน้ตอนการประเมนิตนเอง เพื่อเตรยีมตวัเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ทําใหบ้รษิทัมัน่ใจว่าจะไดร้บั

ความเสีย่งดงักลา่วน้อย

6) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนจาํนวน 672.59 ลา้น

บาท และมหีน้ีสนิหมุนเวยีนจาํนวน 125.56 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นสภาพคล่อง 5.36 เท่า ซึง่ถอืว่าอยู่ในระดบัสงู

นอกจากน้ี บรษิทัมสีดัส่วนรายไดจ้ากการขายเป็นเงนิสดมากกว่ารอ้ยละ 95 จากรายไดก้ารขายทัง้หมด บรษิทัจงึมี

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิคอ่นขา้งตํ่า อยา่งไรกต็าม หากรายไดข้องบรษิทัลดลงหรอืมคีวามจาํเป็นตอ้งใช้

เงนิทุนเพิม่ขึน้ กอ็าจทาํใหบ้รษิทัตอ้งประสบปัญหาดา้นสภาพคลอ่ง บรษิทัจงึมแีนวทางบรหิารความเสีย่งดงักล่าวอยา่ง

ใกลช้ดิ โดยมกีารประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตอย่างสมํ่าเสมอ และมวีนิัยในการใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนอย่าง

เครง่ครดั รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี และรกัษาระดบัความน่าเชือ่ถอืต่อสถาบนัการเงนิอยา่งต่อเน่ือง

ความเสี่ยงด้านโรคระบาดและเหตฉุุกเฉิน

1) ความเสี่ยงจากโรคระบาดและเหตฉุุกเฉิน

เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรสั (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิทั

โดยตรง ทัง้การปิดสาขาจากคําสัง่ของรฐับาล ความเสีย่งที่พนักงานอาจตดิเชื้อ และกําลงัซื้อของผู้บรโิภคที่ลดลง

บรษิทัจงึปรบัแผนการดําเนินงานใหท้นักบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการสรา้งช่องทางการจดัจําหน่ายใหม่ ปรบั

แผนการขายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ พรอ้มทัง้ทดสอบภาวะวกิฤตทิางดา้นการเงนิของบรษิทั (Stress Test) และ

จดัทําแผนการบรหิารความต่อเน่ือง เพื่อประเมนิความแขง็แกร่งและความพรอ้มในการรองรบัสถานการณ์ต่างๆ ให้

สามารถกลบัมาดําเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชือ้โรคโคโรน่าไวรสั บรษิทัจงึ

ปรบัรูปแบบการทํางานให้พนักงานแบ่งกลุ่มการเขา้ทํางาน เป็นการปฏบิตังิานจากที่บ้านและเขา้ทํางานในบรษิทั

(Work from Home) และสรา้งจติสาํนึกและวฒันธรรมการรกัษาความสะอาดและสุขลกัษณะของทุกคนในองคก์รอย่าง

เขม้งวด เชน่ การใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลา การใชแ้อลกอฮอลล์า้งมอื และการพน่ฆา่เชือ้ไวรสัเป็นประจาํ เป็นตน้
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ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

1) ความเสี่ยงจากการอยู่ระหว่างดาํเนินการเกี่ยวกบัเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ

บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบรกิารทีใ่ชใ้นการจําหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร

รวมทัง้สิน้ 28 เครือ่งหมาย โดยปัจจุบนับรษิทัไดย้ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายบรกิารเพิม่เตมิ

กบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จาํนวน 8 เครื่องหมายการคา้/บรกิาร และเพื่อรองรบัการขยายตวัของ

ธุรกจิ บรษิทัจงึอาจไดร้บัความเสีย่งจากการอยู่ระหว่างดําเนินการเกีย่วกบัเครื่องหมายการคา้และเครื่องหมายบรกิาร

หากไม่ได้รบัอนุมตัิให้จดทะเบียนตามที่ยื่นขอ ซึ่งบรษิัทตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าว และได้กําหนดให้ทมีงาน

ผูร้บัผดิชอบสอบทานประเดน็ตดิขดั และความเป็นไปไดใ้นการจดเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายบรกิาร ก่อนการ

ยืน่ขอจดทะเบยีนตัง้แต่เริม่ รวมทัง้ตดิตามสอบถามไปยงัเจา้หน้าทีข่องกรมทรพัยส์นิทางปัญญาเกีย่วกบัความคบืหน้า

ในการไดร้บัอนุมตัคิาํขอจดทะเบยีนดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง บรษิทัจงึมัน่ใจว่าจะไม่ไดร้บัความเสีย่งระหว่างดําเนินการ

เกีย่วกบัเครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายบรกิาร

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครฐั

บรษิทับรหิารธุรกจิโดยยดึหลกัการดําเนินธุรกจิโปร่งใส ภายใต้กฎหมาย และนโยบายจากภาครฐัอย่าง

เคร่งครดั มาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ร.บ.ควบคุมราคา กฎหมายแรงงาน รวมถงึ ขอ้กําหนดต่างๆ

ของตลาดหลกัทรพัย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งหากมกีารเปลีย่นแปลง

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกจิอย่างมนีัยสําคญั ทํา

ใหผ้ลประกอบการอาจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีกํ่าหนดไว้ บรษิทัจงึไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงาน Legal and Compliance

เพื่อกํากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั ใหม้กีารดําเนินธุรกจิอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ตาม

หลกัธรรมาภบิาลกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทําใหม้ัน่ใจไดว้่าหากมกีารเปลีย่นแปลงดา้นกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินธรุกจิ บรษิทัจะสามารถปรบัตวัไดท้นัต่อสถานการณ์ รวมทัง้ ควบคมุผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้


