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ปัจ จยความเสียง
บริษัทฯ ใหความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยได
ศึกษาและน�ากรอบ COSO ERM 2017 มาประยุกตใชกับบริบทของบริษัทฯ และไดก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุง
พัฒนาใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และผลักดันใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร บริษัทฯ
ทบทวนและประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยค�านึงทั้งปจจัยภายในและภายนอก พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอการด�าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่ส�าคัญ
ของบริษัทฯ แลวก�าหนดแผนงานรองรับอยางเปนรูปธรรมควบคูกับมาตรการการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมในการปองกัน
ก�ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการด�าเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. ความเสียงด้านช่องทางการจดจ�าหน่าย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิ จผลิตและจ�าหนายสินคาเสื้อผาส� าเร็จรู ป และเครื่อ งหนัง ทั้งในและตางประเทศ ภายใต
เครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของบริษัท มีชองทางการจ�าหนายที่ขายเอง และขายผานตัวกลาง
ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีสัดสวนยอดขายสินคาผานคูคาหลัก ซึ่งเปนผูจัดจ�าหนายสินคาผานชองทางหางสรรพสินคา เกินกวารอยละ
50 ของรายได ซึ่งหากคูคารายดังกลาวไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแขงขันดานธุรกิจ หรือปจจัยอื่นๆ อาทิ
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เขามามีบทบาทอยางมากในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ จะสงผลกระทบ
ตอบริษัทอยางมาก บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว แบงเปน
ตลาดในประเทศ
1) รวมกับคูคาเพิ่มชองทางการจัดจ�าหนายสินคาผานชองทางอื่น อาทิ TV Shopping การขายผานชองทางออนไลน
และ Market place เนนการพัฒนาสินคา รูปแบบ คุณภาพและราคาใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
ในแตละชองทาง
2)

พัฒนาและผลิตสินคาที่เปนเครื่องหมายการคาของตัวเอง (House Brand) ขายใหกับผูบริโภคโดยตรง โดยมี
รานคาของตนเอง จ�าหนายผาน Factory Outlet และชองทางออนไลน

3)

ใหบริการพิเศษรับออกแบบและผลิตชุด Uniform เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจ�าหนายสินคาอีกชองทางหนึ่ง

ตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินการเพิ่มสัดสวนการขายสินคาไปยังกลุมลูกคารายอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยการ
พัฒนาสินคารวมกับลูกคา และหาลูกคาใหมเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม

2. ความเสียงจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทล (Digital Transformation)
เทคโนโลยีดิจิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการด� าเนินชีวิตประจ� าวันและการท�าธุรกิจ อาทิ การน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ การท�าการตลาดและการจ�าหนายสินคาออนไลน ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจ
สงผลตอรูปแบบการด� าเนินธุ รกิจและชองทางการจัดจ�าหนายแบบเดิมๆ จนท� าใหบริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแขงขัน
บริษัทฯ จึงไดก�าหนดใหมีการติดตามและวิ เคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ามาพัฒนาการท�างาน
ปรับปรุงและสรางสรรคธุรกิจใหมๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และสรางธุรกิจใหมๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
องคกร อาทิ การน�า Big Data มาใชวิเคราะหความตองการและพฤติกรรมของลูกคา การท�ากลยุทธการตลาดแบบเชื่อมโยงชอง
ทางจัดจ�าหนาย การน�าเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการสินคาและการขนสง เปนตน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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3.

ความเสียงด้านอตราแลกเปลียน
ปจจุบันบริษัทฯ มีธุรกรรมเปนสกุลเงินตางประเทศในดานการน� าเขาและสงออก บริษัทฯ ตระหนึกถึงความเสี่ยง
ดังกลาว จึงไดมีการติดตามอยางใกลชิดและพิจารณาใชเครื่องมือปองกัน เพื่อปดความเสี่ยงตามกรอบนโยบายปองกันความเสี่ยง
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งมีการประสานงานกับฝายธุรกิจที่เกี่ยวของค�านวณยอดสุทธิ (Natural
Hedge) และท�าสัญญา Forward เพื่อลดผลกระทบจากการแข็งคาของคาเงิน
ทั้งนี้ ไดมีจัดท�ารายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจ�าทุกไตรมาส เพื่อรับทราบและพิจารณา
ทบทวนนโยบายใหสอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจ ทิศทางคาเงิน และกลยุทธของบริษัท
4.

ความเสียงด้านเงินลงทุนในตลาดเงิน
ภาพรวมของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว ความ
ไมชัดเจนของนโยบายการเงินสหรัฐฯ เปนผลใหธนาคารกลางประเทศตลาดเกิดใหมตางปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพรอมใช
มาตรการกระตุนเพิ่มเติมผานนโยบายการคลัง อยางไรก็ดีคาดวาผลตอบแทนที่เดิมเคยไดรับจากเงินลงทุนในตลาดเงินจะลดลง
มากเทียบกับระยะที่ผานมา
บริษัทฯ บริหารเงินลงทุนสวนเกินสภาพคลอง โดยบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมตลาด
เงินและตราสารหนี้ และตราสารหนี้หุนกูเอกชน ทั้งนี้จากปจจัยความเสี่ยงที่กลาวมาขางตน และความเสี่ยงจากหุนกูผิดนัดช�าระหนี้
(Default) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาทบทวนกรอบการลงทุนตราสารหนี้ โดยก�าหนด
ใหมีการลงทุนในตราสารหนี้กลุมที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือขององคกร และ การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้
Credit Rating ระดับ A ขึ้นไป มอบหมายใหคณะกรรมการจัดการการลงทุน (Asset-liability Management Committee) ติดตาม
สถานการณการลงทุนอยางใกลชิด รวมถึงการจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุนเพื่อใหอยูในระดับยอมรับได
5.

ความเสียงด้านการบริหารทรพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธขององคกร โดยบริษัทฯ มี
ความมุงมั่นในการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเพียงพอและมีศักยภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องคกร ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเนนกระบวนการสรรหา แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพอยางมีนัยส�าคัญ โดยบริษัทฯ
มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1)

การสรรหาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญสอดคลองกับทิศทาง
และโครงสรางของหนวยงาน โดยมีชองทางในการสรรหาที่หลากหลาย เชน การใช Social Media Job Website
การสราง Network กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง รวมถึงการสรรหาภายในองคกร การหมุนเวียนงาน และ
การปรับเลื่อนต�าแหนง เปนตน

2)

การสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหนง (Successor) ในอนาคต จัดใหมีแผนพัฒนาและอบรมบุคลากรใน
ต�าแหนงงานส� าคัญที่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการองคกร โดยก� าหนดและประเมินศักยภาพจริงเทียบกับ
เกณฑที่คาดหวังต�าแหนงงานส�าคัญ มีการจัดท�าแผนพัฒนาผูสืบทอดต�าแหนงรายบุคคล มีการวัดและติดตาม
ผลเพื่อประเมินความพรอมในการสืบทอดต�าแหนงเปาหมาย

3)

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ทันตอการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการบริหารที่จ�าเปนใหกับผูบริหาร
การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) ทักษะการโคช (Coaching) และทักษะการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ
หัวหนางานในสายการผลิตเพื่อกระตุนการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน การพัฒนาบุคลากรแตละกลุมงานใหมี
ความรูอัพเดทกับการเปลี่ยนแปลงตามวิชาชีพ รวมถึงการปลูกฝงคานิยมองคกรใหกับพนักงานทุกสาขาสรางให
เกิดขึ้นเปนวัฒนธรรมองคกร โดยเนน 2 หัวขอหลัก คือ Active to Quality (คลองตัวแตคงไวซึ่งคุณภาพ) และ
Think & Go Digital (คิดและกาวสูดิจิทัล) ซึ่งตอบโจทยการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
รายงานประจ� าปี 2562
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4)

การสร้างความผู กพันและการปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารภายในองค์ กร บริษัทฯ เห็นความส�าคัญในการ
ปรับปรุงพั ฒนาการสื่อสารภายในองคกรรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่ อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง
ระหวางพนักงานกับบริษัทฯอันไดแกการเพิ่มชองทางการสื่อสารภายใน Email หรือ Line GroupFacebook Thanulux
กิจกรรม Town Hall Meeting กิจกรรม On Boarding ส�าหรับพนักงานเขาใหม กิจกรรม Happy Birthday และ
กิจกรรม TNL อาสา รวมถึงในทุกปจะมีการส�ารวจระดับการสื่อสารภายในองคกร ส�ารวจความพึงพอใจในสภาพ
แวดลอมการท�างาน เพื่อน�าผลการส�ารวจและขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงเรื่องการสื่อสารและบรรยากาศ
ภายในองคกรใหดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะน�ามาสูการเสริมสรางความผูกผันของพนักงาน (Employee Engagement)
ซึ่งเปนหนึ่งในพันธกิจดานความยั่งยืนของบริษัทฯ

6.

ความเสียงด้านการปฏิบติตามกฎระเบียบ ข้อบงคบ และกฎหมายทีเกียวข้อง
บริษัทฯ ใหความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม อยางเครงครัด โดยใหความส�าคัญตอนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่ดีควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO9001:2015 รวมถึงไดรับรางวัล CSR – DIW
CONTINUOUS AWARD ประจ�าป 2562 และมีหนวยงานกฎหมายท�าหนาที่ก�ากับและติดตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการเผยแพรความรูและความเขาใจแกบุคลากรในองคกรอยางสม�่าเสมอ
7.

ความเสียงด้านการทุจริตและคอร์รปชน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดมุงเนนการด�าเนินธุรกิจอยางยั่งยืน จึงใหความส�าคัญกับเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีและกระบวนการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม พรอมก�าหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่ชัดเจนและเครงครัด
ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และไดการรับรองเปนสมาชิกภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชัน รวม
ถึงมีการจัดท�าและสื่อสารจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ใหกับผูขายและผูรับจางชวงเพื่อเนนย�า้ ถึงจุดยืนของบริษัท
สวนการปองปรามและบริหารความเสี่ ยงจากการทุจริต บริษัทฯ ไดก�าหนดมาตรการในการควบคุมและติดตาม
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญที่อ าจเกิดการทุจริตได โดยมีทีมงานฝายตรวจสอบภายในเปนผู ประเมินความเสี่ยงและสุ มตรวจ
ความถูกตองของการปฏิบัติงานใหมีความสุจริต โปรงใส และปองปรามการปฏิบัติงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริตพรอมทั้งเปด
ชองทางการสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเบาะแสและขอเสนอแนะ หรือรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวรองทุกขตามกระบวนการที่เปนระบบ โปรงใส และตรวจ
สอบไดเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น และความไววางใจในกระบวนการสอบสวนที่เปนธรรมผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน
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