
บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในการดํา เนินงานเปนเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน  

ในทุกกระบวนการดําเนินงาน จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม และ

กระบวนการอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของ

เหตุการณที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจขององคกร โดยใช 

กลยุทธที่เหมาะสมในการควบคุม ถายโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ไดจําแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เปนประเด็นสําคัญไว ดังนี ้

1. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ในประเทศ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสนิคาเสื้อผาสาํเร็จรูปและเครื่องหนัง มียอดสั่งซื้อสินคาจากคูคา

หลักและเปนผูจัดจําหนายสินคาผานชองทางหางสรรพสินคา หากคูคารายดังกลาวไดรับผลกระทบ 

จากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแขงขัน หรือปจจัยอื่นๆ สงผลใหบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินคาลดลง 

จงึมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังน้ี 

1) รวมกับคูคาเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาผานชองทางอื่น เชน TV Shopping และ 

การขายผานชองทางการออนไลน โดยเนนการพัฒนาสินคา รูปแบบ คุณภาพ และราคาใหตรงตาม

ความตองการของกลุมเปาหมายในแตละชองทาง 

2) ผลิตสินคาที่เปนเครื่องหมายการคาของตัวเอง (House Brand) ขายใหกับผูบริโภค

โดยตรง โดยมีรานคาของตนเองและจําหนายผาน Factory Outlet รวมถึงการใหบริการพิเศษ 

รับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาอีกชองทางหนึ่ง 

ตางประเทศ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาการขายสินคาใหกับลูกคารายใหญ 

ในตางประเทศ แมวาลูกคาจะมีความสัมพันธที่ดีทางการคามายาวนาน ซึ่งหากลูกคารายใหญ

เหลานี้ประสบปญหาผลประกอบการจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจสงผล

กระทบตอยอดขายของบริษัทได 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายดําเนินการเพิ่มสัดสวนการขายสินคาไปยังกลุมลูกคารายอื่น 

ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการพัฒนาสินคารวมกับลูกคา และหาลูกคาใหมทั้งตลาดเดิม 

และตลาดใหม 

2. ดานพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง 
ปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในยุคปจจุบัน

และความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่แปลกใหมและรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจและบริการที ่

เขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคตามกระแสนิยม สงผลใหเกิดสภาวะ 

การแขงขันรุนแรงมากข้ึน จึงมีแผนปฏิบัติการ (Action plan) ดังน้ี 

1) รวมกับคูคาจัดทําแบบสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค และจัด Focus group โดยเชิญกลุม

ผูบริโภคเขามารวมสัมมนากลุมยอย เพื่อสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูบริโภค ระดับความชื่นชอบ 

รวมถึงความตองการตางๆ ท้ังกอนการผลิตสินคาและหลังการจําหนายสินคา เพื่อนําขอมูลดังกลาว

มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการ และสอดคลองกับพฤติกรรม

ของผูบริโภคในทุกชวงวัย ทุกไลฟสไตล ทั้งดานฟงกชั่นและแฟชั่น เนนพื้นฐานสินคาที่ดีมีคุณภาพ 

ปจจัยความเสี่ยง 



2) ใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูบริโภค จึงมุงสรางนวัตกรรมของสินคาควบคู 

ไปกับการสํารวจพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาและผลิต

สินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

3. ดานความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ สงออกสินคาไปตางประเทศ และนําเขาวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ จาก

ตางประเทศ อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดาน 

อัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ี 

1) การซื้อ ขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศหลายสกุลเพื่อกระจายความเสี่ยง ในกรณี 

ที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ และการขายสินคาไปตางประเทศในสกุลเงินเดียวกัน  

ใหใชการบริหารความสมดุลระหวางเงินรับเขาและจายออกเปนยอดสุทธิ ซึ่งเปนการปองกัน 

ความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural hedge)  

2) จากนั้นอาศัยเครื่องมือทางการเงินในตลาดลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยจัดทํา

สัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) ตามความเหมาะสมใน 

แตละชวงเวลา ติดตามแนวโนมคาเงินอยางใกลชิดเพื่อทราบทิศทางและบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังกลาว 

4. ดานการนําเงินลงทุนในตลาดเงิน 
บริษัทฯ มีการนําเงินไปลงทุนในตลาดเงิน ไดแก พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  

เงินฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารเฉพาะกิจ หุนกูเอกชน และตราสารแหงหน้ี รวมถึงหนวยลงทุน

กองทุนรวม เพื่อใหการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน

เปนไปตามเปาหมาย (Target Risk-return Profile) โดยจัดใหมีคณะกรรมการจัดการลงทุน (Asset-

liability Management Committee) เพื่อกําหนดหลักเกณฑการลงทุน และทําหนาที่บริหาร 

เงินลงทุน รวมถึงดูแลสภาพคลองของบริษัทฯ ตามเกณฑที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

5. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต 

จากสถานการณและสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 

มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในดานการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยบริษัทฯ มีการปรับผังองคกร

ใหสอดคลองกับเปาหมายทิศทางกลยุทธองคกร มีการรวมศูนยฝายธุรกิจเสื้อผา และฝายธุรกิจ

เครื่องหนัง ทําใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด อีกทั้งมีการวางผังหนวยงานใหมใหมีความชัดเจนตามกลยุทธผลักดันชองทาง

ใหมๆ ในการลงทุนการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณทางดานการขายและดานธุรกิจดิจิทัลเขามา

รวมงาน มีนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในหลักสูตร 

Digital Marketing และ Big Data เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากร



ใหมีความรูความชํานาญเพื่อกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป ดวยเหตุนี้บริษัทฯ ไดจัดทํา

แผนการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปไดดงัตอไปนี ้

1) ประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเขามารวมงานเพื่อรองรับทิศทาง 

การดําเนินธุรกิจขององคกร 

2) เพิ่มศักยภาพผูบริหาร กําหนดผูสืบทอดตําแหนง สรางและพัฒนา successor 

3) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสิ่งที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล พรอมทั้งมีทัศนคติท่ีดีสอดคลองกับคานิยมองคกร 

6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

กับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญตอนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจที่ดีควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหนวยงานกฎหมาย  

ทําหนาที่กํากับและติดตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพรความรู

และความเขาใจแกบุคลากรในองคกรอยางสม่ําเสมอ 

7. ความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปช่ัน 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดมุงเนนการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน จึงใหความสําคัญกับเรื่อง 

บรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในที่รัดกุม พรอมกําหนดนโยบายการตอตาน 

การทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเครงครัดในการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน 

การทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และไดการรับรองเปน

บริษัทที่มีการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการทุจริตครบถวนตามเกณฑที่ CAC กําหนด 

รวมถึงมีการจัดทําและสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ใหกับผูขายและผูรับจาง 

ชวงเพ่ือเนนย้ําถึงจุดยืนของบริษัท 

สวนการปองปรามและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการ

ควบคุมและติดตามกระบวนการทํางานที่สําคัญที่อาจเกิดการทุจริตได โดยมีทีมงานสํานัก

ตรวจสอบภายในเปนผูประเมินความเสี่ยงและสุมตรวจความถูกตองของการปฏิบัติงานใหมีความ

สุจริต โปรงใส และปองปรามการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต พรอมทั้งเปดชองทางการ

สื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแจงขอเสนอแนะ หรือเบาะแส หรือรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวรองทุกข 

ตามกระบวนการท่ีเปนระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น และความไววางใจ

ในกระบวนการสอบสวนท่ีเปนธรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน 

 
 
 


