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 2. การบริหารจััดการความเสี่่�ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่่�ยง

บริิษััท ไอ.ซีี.ซีี. อินเตอริ์เนชั่ั�นแนล จำำ�กััด (มห�ชั่น) เห็นคว�มสำำ�คัญของกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยงที�มีปริะสำิทธิิภ�พ และปริะสำิทธิิผล เพ่�อสำ่งผล
ให้บริิษััทเจำริิญเติบโตอย่�งยั�งย่น ภ�ยใต้กั�ริเปลี�ยนแปลงทั�งปัจำจำัยภ�ยนอกั เชั่่น คว�มเสำี�ยงจำ�กัสำภ�พเศริษัฐกัิจำภ�ยในปริะเทศ และเศริษัฐกัิจำโลกั  
กั�ริเม่อง คว�มผันผวนท�งกั�ริเงิน  กัฎหม�ยและกัฎเกัณฑ์์ต่�งๆ โริคริะบ�ด  กั�ริแข่งขันที�นับวันยิ�งทวีคว�มริุนแริงม�กัข้�น ริวมถึ้งกั�ริเปลี�ยนแปลง
ด้�นเทคโนโลยีสำ�ริสำนเทศที�มีบทบ�ทและปริับเปลี�ยนอย่�งริวดเริ็ว และกั�ริเปลี�ยนแปลงของปัจำจำัยภ�ยในต่�งๆ เชั่่น  กั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยงด้�น 
ปฏิิบัติง�น  กั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริข้อมูลภ�ยใน เป็นต้น  โดยบริิษััทฯ เชั่่�อมั�นว่� กั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยงองค์กัริเป็นกัริะบวนกั�ริที�สำริ้�งคว�มเชั่่�อมั�นต่อกั�ริ
บริริลุเป้�หม�ยภ�ยใต้กั�ริเปลี�ยนแปลง  ป้องกัันหริ่อลดอุปสำริริค และผลกัริะทบจำ�กัคว�มเสำี�ยง  ตอบสำนองต่อคว�มต้องกั�ริของผู้มีสำ่วนได้สำ่วนเสำีย 
ทุกักัลุ่ม และสำร้ิ�งมูลค่�ท�งธุิริกิัจำได้ คณะกัริริมกั�ริบริิษััท จำ้งได้แต่งตั�งคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยง และกัำ�หนดให้คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริ 
คว�มเสำี�ยงมีคว�มริับผิดชั่อบดังน้�

1. บ่งชั่ี�ปริะเภทและลักัษัณะของคว�มเสำี�ยงจำ�กักั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำของบริิษััทในปัจำจำุบันและคว�มเสำี�ยงที�มีแนวโน้มจำะเกัิดข้�นในอน�คต
2. เสำนอแนะม�ตริกั�ริกัำ�กัับและควบคุมคว�มเสำี�ยงในกั�ริปฏิิบัติหน้�ที�ของผู้ที�เกัี�ยวข้องในกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำท�งด้�นต่�งๆ ของบริิษััท
3. เสำนอแนะให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััทแต่งตั�งบุคล�กัริจำ�กัภ�ยในบริิษััท  หริ่อจำ�กัภ�ยนอกับริิษััท  ต�มคว�มเหม�ะสำม  เพ่�อปฏิิบัติหน้�ที�บริิห�ริ

คว�มเสำี�ยงอย่�งต่อเน่�องในกัิจำกัริริมที�พิจำ�ริณ�ว่� มีผลกัริะทบต่อสำถึ�นภ�พของบริิษััท อย่�งมีนัยสำำ�คัญ เชั่่น กั�ริวิเคริ�ะห์คว�มเสำี�ยงในกั�ริ
ลงทุนปริะเภทต่�งๆ ของบริิษััท เสำนอแนะม�ตริกั�ริในกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยง ติดต�มและปริะเมินผลตอบแทนจำ�กักั�ริลงทุน ภ�ยใต้ 
กั�ริกัำ�กัับดูแลของคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยง  เป็นต้น

4. คณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยงจำัดให้มีปริะชุั่มอย่�งน้อยเด่อนละ 1 คริั�ง ซ้ี�งปริะธิ�นคณะกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยงอ�จำเชิั่ญปริะชุั่ม 
เพิ�มเติมได้และสำ�ม�ริถึเชั่ิญกัริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยง หริ่อผู้บริิห�ริที�เกัี�ยวข้องเข้�ริ่วมปริะชัุ่มต�มคว�มเหม�ะสำม

5. สำริุปผลกั�ริดำ�เนินง�นให้คณะกัริริมกั�ริบริิษััททริ�บไตริม�สำละ 1 คริั�ง
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2.2 ปััจัจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััท

1. ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับปัระสี่ิทธุิภาพการผลิต่และต่้นทุนสี่ินค้า
ในด้�นปัจำจำัยคว�มเสำี�ยงต่�ง ๆ ที�อ�จำเกัิดข้�นและสำ่งผลกัริะทบต่อกั�ริดำ�เนินธิุริกัิจำ บริิษััทฯ ให้คว�มสำำ�คัญ และว�งแผนกั�ริบริิห�ริคว�มเสำี�ยง

อย่�งเป็นริะบบ โดยคริอบคลุมในด้�นต่�ง ๆ ดังน้�
คว�มเสำี�ยงเริ่�องกั�ริผลิตสำินค้�ให้มีคุณภ�พและตริงต�มเวล�และกั�ริบริิห�ริต้นทุนสำินค้�ต�มที�บริิษััทกัำ�หนด

- มาต่รการปั้องกัน 
เล่อกับริิษััทผู้ผลิตที�บริิห�ริง�นต�มม�ตริฐ�นสำ�กัล  ISO 9001 ทำ�ให้มั�นใจำได้ว่�บริิษััทคู่ค้�จำะมีแนวท�งในกั�ริทำ�ง�นที�เป็นริะบบ และทำ�ต�ม 

นโยบ�ยกั�ริผลิตสำินค้�ที�บริิษััทกัำ�หนดได้ เพ่�อเป็นกั�ริริับปริะกัันที�จำะสำ่งสำินค้�ต�มเป้�หม�ย ซ้ี�งบริิษััทผู้ผลิตเหล่�น้�ล้วนกั่อตั�งข้�นด้วยนโยบ�ยกั�ริ
สำนับสำนุนซี้�งกัันและกััน  และเป็นบริิษััทในเคริ่อสำหพัฒน์  สำ�ม�ริถึเสำริิมสำริ้�งคว�มแข็งแกัริ่งของกัันและกััน  และเพิ�มศักัยภ�พในกั�ริแข่งขัน  สำ�ม�ริถึ
ว�งแผนริว่มกันัในกั�ริแกัป้ญัห�อย�่งทนัทว่งท ีและใหผู้ผ้ลติเริง่เจำริจำ�ตอ่ริองและจำดัห�ผูผ้ลติทดแทนในกัริณที้�ผูผ้ลติเสำนอริ�ค�ที�ไม่สำ�ม�ริถึแขง่ขนัได้
เพ่�อให้เกัิดคว�มสำ�ม�ริถึในกั�ริแข่งขัน  
      

2. ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับการบริหารสี่ินค้าในร้านค้า
คว�มเสำี�ยงด้�นกั�ริบริิห�ริสำินค้�ไม่สำมดุลกัับคว�มต้องกั�ริของลูกัค้� เชั่่น มีสำต็อกัสำินค้�เกัินคว�มต้องกั�ริของลูกัค้� และไม่มีสำินค้�จำำ�หน่�ย

เม่�อลูกัค้�ต้องกั�ริ กัำ�ลังซ่ี�อที�ผันผวนจำ�กัสำถึ�นกั�ริณ์กั�ริแพร่ิริะบ�ดของโริคติดเช่ั่�อไวริัสำ  COVID-19  ทำ�ให้เกัิดคว�มเสำี�ยงในกั�ริบริิห�ริสิำนค้�ใน 
ร้ิ�นค้�ทุกัช่ั่องท�ง ซ้ี�งมีผลกัริะทบต่อยอดข�ย และโอกั�สำท�งกั�ริตล�ด กัอปริกัับกั�ริเปลี�ยนแปลงของตล�ดออนไลน์ที�ริวดเร็ิว ทำ�ให้กั�ริว�งแผนกั�ริผลิต 
ต้องมีคว�มคล่องตัวม�กัข้�น พริ้อมริับสำถึ�นกั�ริณ์ที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวล� ทั�งริูปแบบแฟชั่ั�น และจำำ�นวนกั�ริผลิต

- มาต่รการปั้องกัน 
1. บริิษััทฯ นำ�ริะบบ  Quick Response Management  System หริ่อ QRMS  เข้�ม�ชั่่วยเพิ�มศักัยภ�พในกั�ริบริิห�ริสำินค้�และสำต็อกัอย่�ง

มปีริะสิำทธิภิ�พ ดว้ยริะบบ QRMS น้� บริษัิัทฯ สำ�ม�ริถึติดต�มยอดข�ยและสำต็อกัสำนิค�้เป็นริ�ยวันในทุกัริ�้นค้� ขอ้มูลที�ไดน้ำ�ม�วิเคริ�ะห์คว�มต้องกั�ริ
ของตล�ด ตดิต�มคว�มเคล่�อนไหวของสำนิค�้ เพ่�อลดกั�ริสำญูเสำยีโอกั�สำในกั�ริข�ย สำ�ม�ริถึเปดิข�ยสำนิค�้ได้อย�่งถูึกัต้อง ริวดเริว็ ตริงกับัคว�มตอ้งกั�ริ
ของตล�ด และสำ�ม�ริถึปริับเปลี�ยนแผนง�นกั�ริผลิต เพ่�อบริิห�ริกั�ริผลิตและกั�ริจำำ�หน่�ยอย่�งมีปริะสำิทธิิภ�พ

2. เพ่�อลดคว�มเสำี�ยงในกั�ริบริหิ�ริสำต็อกัสิำนค�้ บริษัิัทฯ ใช้ั่ริะบบเติมสำนิค้�อัตโนมตั ิ(Auto Replenishment) โดยนำ�ริะบบ QRMS ม�ปริะยุกัต์
ใชั่อ้ย�่งมปีริะโยชั่น์และเตม็ปริะสำทิธิภิ�พในกั�ริบริหิ�ริสำนิค้�ในร้ิ�นค�้ให้สำมบรูิณม์�กัยิ�งข้�น เพ่�อให้มสีำนิค้�ตริงต�มคว�มตอ้งกั�ริของลูกัค้�ด้วยปริมิ�ณ
ที�เหม�ะสำม ทำ�ให้หน้�ริ้�นมีสำต็อกัที�สำมดุลกัับกั�ริข�ย

3. ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับช่่องทางการจััดจัำาหน่าย
บริิษััทฯ ดำ�เนินธิุริกัิจำโดยข�ยผ่�นชั่่องท�งหลักัที�มีคว�มจำำ�กััดของพ่�นที�และสำ�ข�

- มาต่รการปั้องกัน 
1. บริิษััทฯ มีนโยบ�ยริุกัขย�ยชั่่องท�งกั�ริข�ยผ่�น Discount Store ม�กัข้�น ริวมทั�งปริับเปลี�ยนริะบบกั�ริข�ยและกั�ริสำั�งสำินค้�ให้เหม�ะสำม

กัับคว�มต้องกั�ริและกัำ�ลังซี่�อของกัลุ่ม Discount Store แนวท�งน้�ใชั่้กัับทุกักัลุ่มผลิตภัณฑ์์ โดยผลิตสำินค้�ที�มีริ�ค�และคุณภ�พตริงต�มคว�มต้องกั�ริ
ของกัลุ่มเป้�หม�ย โดยเฉพ�ะกัลุ่มผลิตภัณฑ์์เสำ่�อผ้�ซี้�งเน้นริูปแบบและสำีสำันต�มแฟชั่ั�นเป็นหลักั

2. เริง่ขย�ยชั่อ่งท�งกั�ริจำดัจำำ�หน�่ยใหเ้พิ�มม�กัข้�น โดยเฉพ�ะกัลุม่ลกูัค�้ออนไลนที์�มจีำำ�นวนเพิ�มข้�นอย�่งริวดเริว็ ซ้ี�งในปทีี�ผ�่นม� มกีั�ริริว่ม
ม่อกัับ Market Places ต่�งๆ เพ่�อจำำ�หน่�ยสำินค้�ผ่�นริะบบออนไลน์ นอกัจำ�กัน้�ขย�ย Outlet ในลักัษัณะ ICC บริิห�ริจำัดกั�ริเอง ริูปแบบ Specialty 
Store เพ่�อเพิ�มศักัยภ�พในกั�ริจำัดจำำ�หน่�ยม�กัข้�น นอกัเหน่อจำ�กัชั่่องท�งจำัดจำำ�หน่�ยผ่�นท�งห้�งสำริริพสำินค้�ใหญ่ทั�วปริะเทศ

4. ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับพฤต่ิกรรมผ้้บริโภค (Customer Behavior) ท่�เปัล่�ยนไปั
4.1 ความเปัล่�ยนแปัลงด้านเทคโนโลย่

คว�มเสำี�ยงด้�นพฤติกัริริมของผู้บริิโภคเปลี�ยนแปลงอย่�งริวดเริ็ว จำ�กัสำถึ�นกั�ริณ์กั�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคติดเชั่่�อไวริัสำ  COVID-19 ทำ�ให้
ต้องปริับริะบบ Supply Chain ไปจำนถึ้งสำินค้�เพ่�อให้สำอดริับกัับพฤติกัริริมของผู้บริิโภคในยุค New Normal ริวมทั�งกั�ริใชั่้เทคโนโลยี ตอบสำนองคว�ม
ต้องกั�ริ และคว�มสำะดวกัสำบ�ยของผู้บริิโภคในกั�ริใช้ั่จำ่�ยสำั�งซ่ี�อท�งออนไลน์ ทำ�ให้พฤติกัริริมของผู้บริิโภคให้คว�มสำนใจำกั�ริเข้�ถึ้งโลกัออนไลน์ 
เพิ�มม�กัข้�น กั�ริใชั่้ Social Media เชั่่น Facebook, Line, Youtube, Instagram, Tiktok และอ่�นๆ สำ่งผลให้กัลุ่มลูกัค้�ออนไลน์ขย�ยตัวอย่�งริวดเริ็ว 
อีกัทั�งกั�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคติดเชั่่�อไวริัสำ COVID-19  ยังเข้�ม�เริ่งพฤติกัริริมกั�ริชั่ำ�ริะเงินของผู้บริิโภคเข้�สำู่  Cashless Society จำ�กัคว�มกัลัวของ
ผู้บริิโภคที�ต้องสัำมผัสำเงินสำดที�อ�จำม�พร้ิอมกัับเช่ั่�อโริคต่�งๆ จำนเกิัดกั�ริใช้ั่เงินสำดดิจิำทัลม�กัข้�นผ่�นกั�ริชั่ำ�ริะค่�สิำนค้�และบริิกั�ริด้วยแอปพลิเคชัั่น 
โมบ�ยแบงกัิ�ง อีเพย์เมนต์ เคริดิตกั�ริ์ด และอ่�น ๆ นอกัจำ�กัน้� กั�ริแพร่ิริะบ�ดของโริคติดเช่ั่�อไวรัิสำ COVID-19 ทำ�ให้เกัิดกั�ริจำัดแสำดงในริูปแบบ 
Internet of Things ริวมถึ้งปริะสำบกั�ริณ์ Virtual Experience ในริูปแบบใหม่ ๆ สำ่งผลให้บริิษััทฯ ต้องพัฒน�ริะบบ คว�มสำ�ม�ริถึของบุคล�กัริให้กั้�ว
ทันเทคโนโลยี เพ่�อตอบริับกั�ริเปลี�ยนแปลงของผู้บริิโภคได้อย่�งริวดเริ็วที�สำุด 
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4.2 การระมัดระวังด้านสีุ่ขอนามัย
จำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคติดเชั่่�อไวริัสำ COVID-19 ทำ�ให้เกัิดกั�ริริะมัดริะวังกั�ริริักัษั�ริะยะห่�ง กั�ริเดินท�ง กั�ริกัักัตัวอยู่กัับบ้�น กั�ริ

ใชั่้จำ่�ยสำินค้�ฟุ�มเฟือยลดน้อยลง สำินค้�ทั�วไปมีกั�ริซ่ี�อน้อยคริั�งลงแต่ปริิม�ณกั�ริซ่ี�อเพิ�มม�กัข้�นในแต่ละคริั�ง ซ้ี�งจำะนำ�ไปสำู่กั�ริบริิห�ริคลังสิำนค้�ให้ 
เพียงพอต่อกั�ริบริิโภค นอกัจำ�กันั�นมีกั�ริใชั่้จำ่�ยสำินค้�ที�เกัี�ยวกัับสำุขอน�มัยเพิ�มม�กัข้�นอย่�งมีนัยยะ

- มาต่รการปั้องกัน 
1. ให้คว�มสำำ�คัญกัับกั�ริคัดเล่อกัสำินค้�ที�ตริงกัับคว�มต้องกั�ริที�มีกั�ริปริับเปลี�ยนอย่�งริวดเริ็ว และขย�ยฐ�นตล�ดให้กัว้�งยิ�งข้�น เพ่�อ

เจำ�ะกัลุม่ลูกัค�้ที�ยงัไมเ่คยใช้ั่ผลติภณัฑ์บ์�งปริะเภทม�ก่ัอน มุง่ห�ตล�ดและลูกัค�้ใหม่โดยออกัแบบนวตักัริริมสิำนค�้ที�เหม�ะสำมและดง้ดูดกัลุม่ลูกัค�้ใหม่ 
อ�ทิ กัลุ่มลูกัค้�ที�ชั่่�นชั่อบนวัตกัริริมกั�ริสำวมใสำ่ เชั่่น กัลุ่มลูกัค้�วัยริุ่น สำำ�หริับกัลุ่มที�ใชั่้เป็นปริะจำำ�กั็ยังเป็นกั�ริเพิ�มคว�มถึี�ในกั�ริใชั่้ให้ม�กัยิ�งข้�นอีกัด้วย 
และสำริ้�งปริะสำบกั�ริณ์กั�ริซี่�อใหม่ๆ แบ่งกัลุ่มลูกัค้�ต�มพฤติกัริริม และกั�ริใชั่้ social media

2. บริิษััทฯ ทำ�กั�ริวิจำัยและศ้กัษั�พฤติกัริริมของผู้บริิโภค ซี้�งเปลี�ยนแปลงอย่�งริวดเริ็วทั�งจำ�กัเทคโนโลยี และวิกัฤตกั�ริแพริ่ริะบ�ดของ
โริคติดเช่ั่�อไวรัิสำ COVID-19 จำัดทำ� Focus Group เชิั่ญลูกัค้�เข้�ม�สัำมภ�ษัณ์กัลุ่มย่อย เพ่�อสำอบถึ�มคว�มคิดเห็น เพ่�อนำ�ข้อมูลที�ได้จำ�กักั�ริวิจำัย
พฤติกัริริมผู้บริิโภค ม�พัฒน�ริูปแบบผลิตภัณฑ์์ใหม่ ๆ ให้สำ�ม�ริถึตอบสำนองคว�มต้องกั�ริ และสำอดคล้องกัับพฤติกัริริมของผู้บริิโภคในทุกัช่ั่วงวัย  
ทุกัไลฟ์สำไตล์ ทั�งด้�นฟังกั์ชั่ั�นและแฟชั่ั�น 

3. เพิ�มสัำดส่ำวนกั�ริส่ำ�อสำ�ริออนไลน์ม�กัข้�น เพ่�อให้สำอดคล้องกัับพฤติกัริริมกั�ริเสำพส่ำ�อที�เปลี�ยนแปลงไป สำร้ิ�งคว�มเข้�ใจำกัับลูกัค้�ทุกัวัย  
ทุกัไลฟ์สำไตล์ อีกัทั�งสำริ้�งคว�มน่�สำนใจำผ่�น Content ที�หล�กัหล�ย เพ่�อเพิ�มยอดข�ยออนไลน์ อีกัทั�งให้ลูกัค้�มีท�งเล่อกัในกั�ริซี่�อเพิ�มม�กัข้�น  ลูกัค้�
สำ�ม�ริถึสำั�งซี่�อสำินค้�ได้ง่�ย ตลอด 24 ชั่ั�วโมง ไม่จำำ�เป็นต้องไปซี่�อที�ริ้�นค้�เพียงอย่�งเดียว 

4. บริษิัทัฯ มุง่เน้นพฒัน�ผลิตภณัฑ์ท์ี�มคีณุภ�พด ีในริ�ค�ที�เหม�ะสำม  เพ่�อริองริบัคว�มตอ้งกั�ริของผูบ้ริโิภคเฉพ�ะกัลุ่มม�กัข้�น  สำริ้�ง
คว�มริูส้ำก้ัที�ดีใหอ้ยู่ในใจำของผูบ้ริโิภค ขณะเดียวกันัยังสำริ�้งแริงกัริะตุน้ท�งกั�ริตล�ดที�น�่สำนใจำอย�่งตอ่เน่�อง และตริงกับักัลุม่เป้�หม�ยเฉพ�ะเพ่�อริกััษั�
ฐ�นลูกัค้� และขย�ยฐ�นลูกัค้�ใหม่ที�อย�กัทดลองใชั่้ม�กัข้�น ริวมถึ้งกั�ริมีริะบบลูกัค้�สำม�ชั่ิกั (Customer Relationship Management) ที�แข็งแกัริ่ง 
ค่อ His & Her Member

5. บริิษััทฯ มุ่งเน้นปริับปริุงและพัฒน�ริะบบให้มีคว�มทันสำมัย ตอบโจำทย์ผู้บริิโภค ทั�งด้�น E-Commerce ในเว็บไซีต์ www.icc 
shopping.com ให้ริองริับกั�ริใชั่้จำ่�ยท�งออนไลน์ได้สำะดวกัม�กัข้�น ริวมถึ้งริ่วมม่อกัับบริิษััทพันธิมิตริ บริิษััท ไทเกัอริ์ ดิสำทริิบิวชั่ั�น แอนด์ โลจำิสำติคสำ์ 
จำำ�กััด ที�มีปริะสำบกั�ริณ์ในกั�ริดูแลสำินค้�อย่�งย�วน�น ในกั�ริจัำดเกั็บสำินค้� และจัำดสำ่งสำินค้�อย่�งริวดเร็ิว พร้ิอมกัลไกัในกั�ริกัริะจำ�ยสิำนค้�อย่�งมี
ปริะสำิทธิิภ�พ ให้บริิกั�ริทั�วปริะเทศ จำ้งเป็นคำ�ตอบที�ดีสำำ�หริับลูกัค้�ออนไลน์ในปัจำจำุบัน ได้มีคว�มมั�นใจำ ปลอดภัย และขนสำ่งริวดเริ็ว

6. กั�ริแพริ่ริะบ�ดของโริคติดเช่ั่�อไวริัสำ COVID-19 สำ่งผลให้หล�ยธิุริกัิจำได้ริับผลกัริะทบ และมีบทบ�ทเปลี�ยนพฤติกัริริมกั�ริใชั่้จำ่�ย  
คว�มเป็นอยู่ และไลฟ์สำไตล์ของผู้บริิโภค สำ่งผลต่อวิถีึชั่ีวิตและกั�ริจัำบจำ่�ยของผู้คนเปลี�ยนไปจำ�กัเดิม ธิุริกัิจำค้�ปลีกัจำำ�ต้องริีบปรัิบตัว ปรัิบโคริงสำร้ิ�ง
กัลยุทธิ์ให้ทันต่อกั�ริเปลี�ยนแปลงไปอย่�งริวดเริ็ว ซ้ี�งบริิษััทฯ ได้พัฒน�ริะบบโคริงสำริ้�งกัลยุทธ์ิ พร้ิอมปรัิบรูิปแบบกัลยุทธ์ิกั�ริตล�ดใหม่ๆ เพ่�อให้
สำอดคล้องกัับกั�ริเปลี�ยนแปลงและกั�ริแข่งขัน อีกัทั�งเน้นสำร้ิ�งแบรินด์ในส่ำ�อดิจิำตอล และเช่ั่�อมริะบบกั�ริทำ�ง�นกัับคู่ค้�ออนไลน์ อ�ทิ Lazada, Shopee,  
JDcentral, Robinson Central Online เพ่�อให้เชั่่�อมโยงทั�ง Online และ Offline พริ้อมพัฒน�ผลิตภัณฑ์์ที�เหม�ะสำมในทุกัชั่่องท�ง

5. ความเสี่่�ยงจัากนโยบายเปัิดเสี่ร่ทางการค้าของภาครัฐ
จำ�กันโยบ�ยกั�ริเปิดกั�ริค้�เสำริีของภ�คริัฐ  ที�ภ�ษัีนำ�เข้�ในกัลุ่มปริะเทศอ�เซีียนเป็นศูนย์ต�มข้อตกัลงกั�ริเปิดเขตเสำริีกั�ริค้�ในกัลุ่มอ�เซีียน  

ซี้�งสำินค้�เคริ่�องสำำ�อ�งริวมอยู่ในกัลุ่มที�ต้องปฏิิบัติต�มข้อตกัลงดังกัล่�วด้วย ทำ�ให้ผู้ปริะกัอบกั�ริในไทยต้องเตริียมตัวให้พริ้อมในทุกัด้�น และต้องปริับ
ต้นทุนให้ริองริับกัับม�ตริฐ�นดังกัล่�ว

ส่ำงผลให้เกิัดสำภ�วะกั�ริแข่งขันท�งกั�ริตล�ดที�รุินแริงข้�น แต่ผลกัริะทบที�เกิัดข้�นต่อบริิษััท ค�ดว่�จำะไม่ม�กั เน่�องจำ�กัฐ�นภ�ษีันำ�เข้�เคร่ิ�องสำำ�อ�ง 
อยู่ที� 5% ซี้�งไม่สำูงม�กั ดังนั�นเม่�อเป็นศูนย์จำ้งกัริะทบไม่ม�กั อีกัทั�งบริิษััทฯ ยังได้เปริียบด้�นเทคโนโลยีกั�ริผลิตอีกัด้วย  

6. ความเสี่่�ยงจัากจัำานวนนักท่องเท่�ยวหดหายไปั
สำินค้�ที�บริิษััทฯ เป็นตัวแทนนำ�เข้�และจำัดจำำ�หน่�ยเป็นสำินค้�ที�เป็นคว�มต้องกั�ริของกัลุ่มนักัท่องเที�ยวจำีน ริัสำเซีีย และกัลุ่มปริะเทศ

ตะวันออกักัล�ง เม่�อจำำ�นวนนักัท่องเที�ยวหดห�ยไป สำ่งผลกัริะทบกัับกั�ริข�ยของบริิษััท โดยเฉพ�ะจำังหวัดที�เน้นกัลุ่มนักัท่องเที�ยว

- มาต่รการปั้องกัน 
1. ปริบัแผนสำง่เสำริมิกั�ริข�ยเนน้กัลุม่ลกูัค�้ภ�ยในปริะเทศทดแทน หริอ่ชั่�วต�่งชั่�ตทีิ�อ�ศยัอยู่ในปริะเทศไทย และนกััทอ่งเที�ยวกัลุม่อ่�นที�ยงั

สำ�ม�ริถึเดินท�งเข้�ม�ในปริะเทศได้บ้�ง
2. ว�งแผนร่ิวมกัับห้�งสำริริพสิำนค้�เพ่�อด้งนักัท่องเที�ยวที�อ�ศัยอยู่ในปริะเทศไทยหริ่อทำ�ธุิริกัิจำยังเข้�ม�ในปริะเทศให้ม�ที�ริ้�น หริ่อจุำดข�ย 

เพิ�มม�กัข้�น
3. ใชั่้สำ่�อออนไลน์ต่�งๆ ที�นักัท่องเที�ยวชั่อบใชั่้ เม่�อนักัท่องเที�ยวมีโอกั�สำกัลับเข้�ม�ท่องเที�ยวในปริะเทศได้อีกัคริั�ง
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7. ความเสี่่�ยงเก่�ยวกับผลกระทบต่่อสี่ิ�งแวดล้อม
บริิษััทฯ เล็งเห็นปัญห�อย่�งต่อเน่�อง พริ้อมพัฒน�ริูปแบบกัริะบวนกั�ริผลิต และต่อยอดกั�ริอนุริักัษั์และริักัษั�สำิ�งแวดล้อมม�โดยตลอด

- มาต่รการปั้องกัน 
1. ลดกั�ริใชั่พ้ล�สำตกิัในหบีหอ่บริริจำภุณัฑ์ ์ลดขยะและควบคุมให้ปริมิ�ณลดลงในทุกัๆป ีเชั่น่ กั�ริเลอ่กัทำ�แปง้ยักัษ์ั ที�ช่ั่วยให้ลดกั�ริใชั่พ้ล�สำตกิั

ในบริริจำุภัณฑ์์ จำ�กัที�ต้องใชั่้ถึ้ง 3 ชั่ิ�น ปริับลดลงเหล่อเพียง 1 ชั่ิ�น เท่�นั�น และยังริณริงค์ลดใชั่้พล�สำติกัเพิ�มด้วยสำินค้�แบบริีฟิล เพ่�อนำ�บริริจำุภัณฑ์์ 
กัลับม�ใชั่้ได้อีกัคริั�ง

2. พัฒน�และผลิตสิำนค้�ริักัษ์ัโลกั มีกั�ริปริับสำูตริคริีมกัันแดดที�ไม่ใช้ั่สำ�ริเคมีที�ทำ�ล�ยแนวปะกั�ริังทำ�ให้เกัิดกั�ริฟอกัข�ว และไม่ทำ�ล�ย 
สำิ�งแวดล้อมใต้ท้องทะเล ปัจำจำุบันมีกั�ริปริะชั่�สัำมพันธิ์โปริโมทให้ปริะชั่�ชั่นรัิบริู้ถ้ึงข้อมูลต่�งๆ ของครีิมกัันแดดที�ทำ�ล�ยแนวปะกั�รัิงท�งอ้อม เพริ�ะ 
สำ�ริเคมีที�อยู่ในเน่�อคริีมต่�งๆ อีกัทั�งคริีมบำ�ริุงผิวที�ใชั่้สำูตริวีแกันไม่มีกั�ริทดลองในสำัตว์ใดๆ ทดลองเฉพ�ะในพ่ชั่เท่�นั�น ไม่ทำ�ริ้�ยสำัตว์และริะบบนิเวศน์
อ่�นๆ บริิษััทฯ มีกั�ริพัฒน�สำินค้�อย่�งต่อเน่�องตลอดเวล�เพ่�อควบคู่ไปกัับกั�ริดูแลสำิ�งแวดล้อมอีกัท�งด้วย

8. สี่ินค้าล้าสี่มัย
บริิษััทฯ เป็นผู้ข�ยสำินค้�แฟชั่ั�นที�มีกั�ริเปลี�ยนแปลงคว�มนิยมในตัวสำินค้�อย่�งริวดเริ็ว ในปี 2564 บริิษััทฯ มีสำินค้�คงเหล่อจำำ�นวน 2,673.42 

ล้�นบ�ท หริ่อคิดเป็นริ้อยละ 37.25 ของสำินทริัพย์หมุนเวียน และริ้อยละ 7.99 ของสำินทริัพย์ริวม และมีอัตริ�หมุนเวียนของสำินค้�คงเหล่อ 210 วัน ซี้�ง
อ�จำมคีว�มเสำี�ยงตอ่คว�มล�้สำมัยของสำนิค�้ที�ไมส่ำ�ม�ริถึจำำ�หน่�ยออกัไปไดท้นัเวล� มตีน้ทุนในกั�ริบริหิ�ริจัำดกั�ริที�เพิ�มข้�น และต้องมกีั�ริตั�งค�่เผ่�อสำนิค�้
ล้�สำมัยหริ่อด้อยค่� ที�ทำ�ให้กัำ�ไริสำุทธิิและสำภ�พคล่องลดลง  อย่�งไริกั็ต�มบริิษััทฯ มีนโยบ�ยกั�ริบริิห�ริจำัดกั�ริเพ่�อไม่ให้มีสำินค้�คงเหล่อค้�งน�น  โดย
ปริับกัริะบวนกั�ริ Merchandise ตั�งแต่กั�ริซี่�อ กั�ริจำัดกั�ริสำินค้�ที�มีกั�ริเคล่�อนไหวชั่้� บริิษััทฯ จำะริะบ�ยสำินค้�ดังกัล่�วออกัไปโดยเริ่งจำัดทำ�กัิจำกัริริมสำ่ง
เสำริิมกั�ริข�ย

 
9. การลงทุน 

บริิษััทฯ ริ่วมลงทุนในกัิจำกั�ริของบริิษััทในเคริ่อและบริิษััทอ่�น ๆ จำำ�นวน 115 บริิษััท ในสำัดสำ่วนกั�ริถึ่อหุ้นไม่เกัินริ้อยละ 50 ของทุนจำดทะเบียน
ของบริิษััทนั�น ๆ และจำำ�นวน 3 บริิษััท ถึ่อหุ้นเกัินริ้อยละ 50 ของทุนจำดทะเบียน ซี้�งถึ่อเป็นบริิษััทย่อย มีกั�ริถึ่อหุ้นในลักัษัณะไขว้กัันหริ่อย้อนกัลับ
ริะหว่�งบริิษััทในเคริ่อ บริิษััทฯ ไม่มีอำ�น�จำควบคุมกัิจำกั�ริในบริิษััทที�ลงทุน กั�ริบริิห�ริง�นของบริิษััทดังกัล่�วข้�นอยู่กัับคณะกัริริมกั�ริของแต่ละบริิษััท 

ในกั�ริบริิห�ริและตัดสำินใจำกั�ริลงทุนของบริิษััทเป็นไปในลักัษัณะของกั�ริร่ิวมลงทุนในธิุริกัิจำที�เกัี�ยวเน่�องกััน หริ่อเป็นห่วงโซี่อุปท�นต่อกััน 
ริวมทั�งเป็นกั�ริลงทุนเพ่�อกัริะจำ�ยคว�มเสำี�ยง 

บริิษััทฯ ได้ริับผลตอบแทนจำ�กักั�ริลงทุนในริูปของเงินปันผล ถึ้�บริิษััทลงทุนใดข�ดทุน บริิษััทฯ จำะบันท้กัตั�งค่�เผ่�อผลข�ดทุนจำ�กักั�ริด้อยค่�
เงินลงทุนไว้ในงบกัำ�ไริข�ดทุนของบริิษััท  โคริงสำริ้�งกั�ริถ่ึอหุ้นดังกัล่�วไม่มีผลกัริะทบต่อกั�ริริับริู้สำ่วนแบ่งริ�ยได้ของบริิษััทและไม่ทำ�ให้เกัิดคว�ม 
แตกัต่�งจำ�กัที�ริับริู้ในงบกั�ริเงิน

บริิษััทฯ มีม�ตริกั�ริในกั�ริป้องกัันคว�มเสำี�ยงจำ�กักั�ริลงทุน โดยแต่งตั�งบุคคลซี้�งอยู่ในบริิษััทที�ริ่วมลงทุนหริ่ออยู่ในบริิษััทที�ทำ�ธิุริกัิจำเกัี�ยวเน่�อง
กัับกัิจำกั�ริที�ลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดต�มตริวจำสำอบงบกั�ริเงิน และข้อมูลสำถึ�นกั�ริณ์ของบริิษััทที�ลงทุน เพ่�อทริ�บปัญห�ที�เกัิดข้�นและ
ริ�ยง�นใหบ้ริษัิัทและผูถ้ึอ่หุ้นในกัลุม่ทริ�บปลีะคริั�ง และริ�ยง�นทนัททีี�เกัดิเหตกุั�ริณผ์ดิปกัตหิริอ่วกิัฤต ิเพ่�อชั่ว่ยกันัห�แนวท�งแกัไ้ข อกีัทั�งในกั�ริปริะชั่มุ
คณะกัริริมกั�ริบริษัิัทและคณะกัริริมกั�ริบริหิ�ริปริะชุั่มอย่�งสำมำ��เสำมอในผลกั�ริดำ�เนินง�นของกัจิำกั�ริที�บริษัิัทลงทนุอยู่โดยเนน้ยำ��ในธุิริกัจิำที�ข�ดทนุ  และ
ห�วิธิีกั�ริที�ทำ�ให้บริิษััทนั�น ๆ ได้บริิห�ริจำัดกั�ริจำ�กัธิุริกัริริมที�ข�ดทุน เพ่�อผลกัำ�ไริที�ยั�งย่นในธิุริกัิจำนั�น ๆ

10. การให้ก้้ยืมเงินและคำ�าปัระกัน 
ณ วันที� 31 ธิันว�คม 2564 บริิษััทฯ มีเงินให้กัู้ย่มแกั่บริิษััทริ่วมทุนริวม 2 บริิษััท จำำ�นวนเงิน 126.50 ล้�นบ�ท ปี 2563 จำำ�นวนเงิน 176.00 

ล้�นบ�ท ลดลงจำ�กัปี 2563  49.50 ล้�นบ�ท เน่�องจำ�กักั�ริริับชั่ำ�ริะค่นเงินกัู้ 
ณ วันที� 31 ธิันว�คม 2564 บริิษััทฯ มีภ�ริะคำ��ปริะกััน 9 บริิษััท เป็นเงิน 401.19 ล้�นบ�ท ปี 2563 จำำ�นวนเงิน 540.72 ล้�นบ�ท จำำ�นวนเงิน

คำ��ปริะกัันลดลงจำ�กัปี 2563 139.53 ล้�นบ�ท และเป็นกั�ริคำ��ปริะกัันต�มสำัญญ�ริ่วมทุน โดยคำ��ปริะกัันต�มสำัดสำ่วนกั�ริถึ่อหุ้น

11. การแพร่ระบาดของ ไวรัสี่โคโรนา 2019 (COVID-19)
จำ�กักั�ริแพริ่ริะบ�ดของไวริัสำโคโริน� 2019 (COVID-19) ตั�งแต่ปล�ยเด่อน ธิันว�คม 2562  ม�จำนถึ้งปี 2564 และยังคงมีกั�ริริะบ�ดอยู่ในแต่ละ

ปริะเทศ ถึง้แมจ้ำะเริิ�มมวีคัซีีนแลว้ในบ�งปริะเทศ นกััทอ่งเที�ยวยงัเดนิท�งออกัยงัปริะเทศต�่งๆนอ้ย ภ�คธุิริกัจิำทอ่งเที�ยวและบริกิั�ริในปริะเทศที�ถึกูักัริะทบ
อย่�งริุนแริง สำภ�วะเศริษัฐกัิจำที�ยังไม่เติบโต สำ่งผลต่อกัำ�ลังซี่�อที�ลดลงอย่�งม�กั อันมีผลกัริะทบต่อริ�ยได้ของบริิษััทอย่�งม�กัเชั่่นกััน บริิษััทและบริิษััท
ย่อย ยังคงริักัษั�ม�ตริกั�ริในกั�ริปริับลดค่�ใชั่้จำ่�ยต่�ง ๆ ที�ไม่กั่อให้เกัิดปริะสำิทธิิภ�พในกั�ริดำ�เนินง�น ค่�ใชั่้จำ่�ยที�ไม่สำ่งผลต่อกั�ริเติบโตของยอดข�ย
และค่�ใชั่้จำ่�ยบุคล�กัริ โดยได้ใชั่้บุคลล�กัริที�มีอยู่อย่�งมีปริะสำิทธิิภ�พ
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12. การแข่งขันของต่ลาดภายนอก
ปจัำจำบุนัเทคโนโลยตี�่งๆกั�้วไกัลอย�่งริวดเริว็ ผู้ปริะกัอบกั�ริต�่งๆ มุง่สำูก่ั�ริเข�้ถึง้ลกูัค�้ริ�ยบคุคล เพ่�อเปน็ลกูัค�้ของบริษัิัทโดยตริงไมต่อ้งผ�่น

คนกัล�งต่�งๆ  ดังนั�นบริิษััทมีกั�ริว�งแผนกั�ริดำ�เนินในอน�คตได้แกั่
1.1 กั�ริเข้�สำู่โคริงสำริ้�งด้�น supply chain เพ่�อให้มีต้นทุนที�ตำ��ได้แปริียบในเชั่ิงแข่งขันให้ม�กัข้�น
1.2 กั�ริเปลี�ยนแปลงพฤติกัริริมของผู้บริิโภค บริิษััทจำะต้องมีคว�มสำ�ม�ริถึในกั�ริเข้�ถึ้งคว�มต้องกั�ริของลูกัค้�เชั่ิงล้กั (Deep Customer 

Insight)
1.3 กั�ริปริับโคริงสำริ้�งองค์กัริให้กัริะชั่ับ มีปริะสำิทธิิภ�พ และมีคว�มริวดเริ็วในกั�ริตอบสำนองต่อคว�มต้องกั�ริของลูกัค้�

13. ความเสี่่�ยงจัากความไม่แน่นอนของผลต่อบแทนท่�ผ้้ลงทุนจัะได้รับต่ามท่�คาดหวัง
ริ�ค�หุ้นของบริิษััท อ�จำเพิ�มข้�นหริ่อลดลงอย่�งผันผวน ข้�นอยู่กัับปัจำจำัยต่�ง ๆ ซี้�งมีหล�ยปัจำจำัยที�บริิษััทฯ ไม่สำ�ม�ริถึควบคุมได้ เชั่่น
• กั�ริเปลี�ยนแปลงต�มนโยบ�ย กัฎ ข้อบังคับ หริ่อเง่�อนไขต่�ง ๆ ที�มีผลต่ออุตสำ�หกัริริมของผู้ผลิต
• ภ�วะเศริษัฐกัิจำ ภ�วะวิกัฤต สำถึ�นกั�ริณ์ที�ไม่ปกัติ เชั่่น โริคโควิด 19 สำงคริ�มริ�ค�นำ��มัน เป็นต้น
ปจัำจัำยดงักัล�่ว อ�จำทำ� ให้ริ�ค�หุ้นลดลงตำ��กัว่�ริ�ค�ที�นกััลงทนุซ่ี�อ และ/หริอ่สำงูกัว�่ริ�ค�ที�นกััลงทนุข�ยหุ้นออกัไปทำ�ให้นกััลงทนุอ�จำจำะมคีว�ม

เสำี�ยงจำ�กัคว�มไม่แน่นอนของผลตอบแทนที�ผู้ลงทุนจำะได้ริับต�มที�ค�ดหวัง

14. ความเสี่่�ยงจัากความสี่ามารถในการจั่ายปัันผลไม่เปั็นไปัต่ามท่�ผ้้ลงทุนคาดหวัง
คว�มสำ�ม�ริถึในกั�ริจำ่�ยเงินปันผลของบริิษััทข้�นอยู่กัับหล�ยปัจำจำัย เชั่่น งบลงทุนและกั�ริสำำ�ริองเงินทุนเพ่�อขย�ยธิุริกัิจำ กั�ริจำ่�ยเงินเพ่�อลงทุน

ในเงินลงทุน กัริะแสำเงินสำดริับจำ�กักั�ริดำ�เนินง�น เป็นต้น ซี้�งห�กัปัจำจำัยต่�ง ๆ สำ่งผลกัริะทบ ต่อคว�มสำ�ม�ริถึในกั�ริจำ่�ยเงินปันผลปริะจำำ�ปี และ/หริ่อ
เงินปันผลริะหว่�งกั�ล บริิษััทอ�จำมีคว�มเสำี�ยงที�จำะจ่ำ�ยเงินปันผลได้ในอัตริ�ที�ตำ��กัว่�ที�นักัลงทุนค�ดหวัง อย่�งไริก็ัดี บริิษััทมีนโยบ�ยจ่ำ�ยเงินปันผล  
หุ้นละ 0.20 บ�ทต่อปี (เท่�กัับ 20% ของริ�ค� PAR) ทั�งน้�ข้�นอยู่กัับผลกั�ริดำ�เนินง�นของบริิษััทและภ�วะเศริษัฐกัิจำเป็นหลักั


