
การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ กำาหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งตามหลักมาตรฐาน 
สากล COSO ERM และ ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจทำาให้องค์กร 
ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกคนมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 
และจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีประกอบกับมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทั้งองค์กรทำาหน้าที่ดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรใหมี้ความเหมาะสม โดยการจัดใหมี้การประเมินความเสีย่ง 
เป็นประจำาทุกปี

ปยัจยัความเสีย่งต่อการดำาเนินธุรกจิของ
บริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ แบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเปน็ 6 กลุ่มหลัก
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านสิง่แวดลอ้มและกฎระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ และความเสีย่งจากการทจุรติ 
คอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(1) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั
และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขึ้นอยู่กับนโยบาย
พลังงานของภาครัฐในแต่ละประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือข้อกำาหนดการลงทุน หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อาจสง่ผลตอ่สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและแผนธรุกจิในอนาคต  
อย่างไรก็ดี ภาครัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนล้วนมี 
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งบริษัทฯ ได้ติดตามข่าวนโยบายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องและเตรียมแผนรองรับหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐและหน่วย
งานเกี่ยวข้องอื่น

(2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมี
จำานวนน้อยราย ดังนั้น หากลูกค้ารายใหญ่บอกเลิกสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไร
ก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ควบคุมการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อกำาหนดอื่นๆ 
เพ่ือใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มีคุณสมบตัคิรบถว้นตามสญัญาและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง นอกจากนี ้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัแสวงหาโอกาสการขยายธรุกจิ
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในตา่งประเทศ และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
เชน่ ธรุกจิบรหิารจัดการพลังงาน หรอืธรุกจิกกัเกบ็พลังงาน เป็นตน้ 
เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว

(3) ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
และมีอัตราผลตอบแทนทีดี่ ภายใตร้ปูแบบพลังงานสะอาด รปูแบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และรูปแบบพลังงานดิจิทัลนวัตกรรม ทั้งน้ี 
เพ่ือสรา้งชอ่งทางรายได้ใหม่ใหก้บักลุม่บรษิทัฯ อยา่งไรกดี็ หากการ 
ขยายธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานที่คาดไว้ ซ่ึงทำาให้มี 
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ค่าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการตลาด และเพ่ือลดความเสี่ยง 
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จัดเตรียมแผนงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบ จัดให้มีที่ปรึกษาโครงการ ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร 
ทางธุรกิจหลายภาคส่วนที่มีความน่าเชื่อถืออันดับต้นและเป็น 
ที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรม และจัดให้มีกระบวนการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

(1) ความเสี่ยงจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ 
โรงไฟฟ้าล่าช้ากว่ากำาหนด

ความสำาเร็จในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทั้งใน 
และต่างประเทศขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น การได้รับใบอนุญาต 
การจัดหาเงินทุน การจัดหาที่ดิน การก่อสร้างสายส่งไปยัง 
จุดเชื่อมต่อ หรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟ้า เป็นต้น ซ่ึงอาจทำาให้โครงการไม่สามารถเปิด 
ดำาเนินการได้ตามแผนงาน และอาจกระทบต่อผลตอบแทน 
ของโครงการ อยา่งไรกดี็ กลุม่บรษิทัฯ จะศกึษาความเป็นไปได้ของ 
โครงการฯ กอ่นการเขา้ลงทนุ โดยจัดใหมี้ทีป่รกึษาเฉพาะทางด้าน 
จัดให้มีการคำานวณอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ความ 
อ่อนไหวของโครงการฯ (Sensitivity Analysis) การร่วมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ และการประเมินความเสี่ยง 
รวมทั้งการจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่าง
สม่ำาเสมอภายหลังการเข้าลงทุน เพ่ือประเมินปัญหา (ถ้ามี) และ
จัดให้มีแนวทางแก้ไขอย่างทันถ่วงที



(2) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า

ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพของการผลติไฟฟ้า เชน่ สภาพอุปกรณ์
หลกั อัตราสญูเสยีไฟฟ้าในกระบวนการผลิต สภาพอากาศ และการ
หยดุผลติไฟฟ้าทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงจะสง่ผลตอ่ปรมิาณ
การผลิตไฟฟ้า และกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ด ี
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบำารุงโรงไฟฟ้าแบบ 
Pre-maintenance และการตดิตามและวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการ
ผลิตของแต่ละโครงการ อีกทั้งการจัดให้มีการประกันปริมาณการ
ผลิตและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละโครงการ

(3) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาก่อสร้างแบบ 
เบ็ดเสร็จ

กลุม่บรษิทัฯ วา่จา้งผูร้บัเหมากอ่สรา้งแบบเบด็เสรจ็ในการกอ่สรา้ง 
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง หากผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จมีเหตุ 
ขัดข้องในการดำาเนินงานที่ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน 
ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา และกระทบต่อ 
ผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ 
มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จที่เข้มงวด  
โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิค ขอบเขตการรับประกันผลงาน
และการบริการ และฐานะทางการเงินความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในหลายประเทศ จึงทำาให้มีรายได้ ค่าใช้จ่าย และเงินกู้ในสกุล
เงินต่างๆ เช่น เยน กีบ และเหรียญสหรัฐ เป็นต้น ในปี 2564 
อัตราแลกเปล่ียนยังคงมีความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และ 
การดำาเนินนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักภายใต้ 
แรงกดดันเงินเฟ้อในระดับสงู จากการแขง็ค่าของเงินเหรยีญสหรฐั 
ทำาให้ค่าเงินในสกุลตลาดเกิดใหม่มีทิศทางอ่อนค่าทั้งหมด 
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตวับางสว่น ซ่ึงหากอัตราดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลงอาจสง่ผล
ตอ่ธรุกจิ ผลการดำาเนนิงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงิน
โลกและไทยอย่างใกล้ชิด มีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของค่าเงินแบบ Natural Hedge โดยเงินกู้บางส่วนที่
ลงทนุในตา่งประเทศเป็นสกลุเงินเดียวกบัรายได้ของโครงการนัน้ๆ 
รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) และสญัญาแลกเปลีย่น

เงินต้นต่างสกุล (Cross Currency Swap) สำาหรับเงินกู้บางส่วน
ที่อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว อาจจัดให้มีสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest rate swap) ตามความเหมาะสม รวมถึง 
พิจารณาการจัดหาเงินกู้ใหม่ (Refinance) ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเงินสดสำาหรับการลงทุน 
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) ความเสี่ยงจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของประเทศที่ไปลงทุน

กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในต่างประเทศบางประเทศ ที่มีความเสี่ยงจากการปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 
สถานะการเงินการคลัง การมีเงินทุนสำารองของประเทศลดลง 
การขาดดุลระหว่างประเทศ และไม่สามารถชำาระหนี้คืนได้ ทำาให้ 
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดความน่าเชื่อถือ เช่น  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว กลุ่มบริษัทฯ ประสานงาน 
ร่วมกับคู่ค้าท้องถิ่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน
รัฐบาล เพ่ือให้การสนับสนุนในการติดตามการชำาระค่าไฟฟ้าตาม 
ข้อกำาหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ บริหาร 
จัดการความเสี่ยงโดยวางแผนที่จะจำาหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศ 
เวียดนาม และเมื่อเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนาม
ร่วมทุนในโครงการพัฒนาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จาก สปป. ลาว 
ไปยังประเทศเวียดนาม และคาดว่าโครงการสายส่งจะก่อสร้าง 
แล้วเสร็จภายในปี 2565 (โดยประมาณ)

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง

(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนตามฤดูกาล หรือ 
ภัยธรรมชาติ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพ่ึงพิง
พลังงานจากธรรมชาติ ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม และน้ำา ในการผลิต
ไฟฟ้า หากมีความเขม้แสงนอ้ย หรอืมีความเรว็ลมนอ้ย หรอืไม่เป็น
ตามฤดูกาลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน อาจทำาให้โรงไฟฟ้า
ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ ส่งผลต่อรายได้ 
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้ศึกษาลักษณะและ 
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือการใช้ 
ขอ้มูลสถติยิอ้นหลงัในอดีตเพ่ือวเิคราะหข์อ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้สมมตฐิาน 
หลักในการประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในแต่ละโครงการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีประกันภัยที่ครอบคลุมความ 
เสียหายต่อทรัพย์สิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และประกันภัย 
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ที่เกิดจากภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์สิ่ งแวดล้อมที่คาดไม่ถึง ซ่ึงอาจ 
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าหยุดชะงักได้ 



(2) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน

การเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ตีความแตกต่างไปจากฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน อาจทำาให้
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน  
ซ่ึงอาจได้รับบทลงโทษ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกส่ังปิดโรงไฟฟ้า 
ชั่วคราวหรือถาวร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดำาเนินโครงการฯ และ
ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายอยา่งเครง่ครดั และตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยอาจพิจารณาว่าจ้าง 
ทีป่รกึษาทางกฎหมายภายนอก หากพบวา่มีประเด็นทางกฎหมายที ่
ซับซอ้น เพ่ือใหม่ั้นใจได้วา่การดำาเนนิธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทำาให้อุณหภูมิเฉล่ีย
สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในปี 2564 นานาชาติรวมถึงประเทศไทยจึงมีความร่วมมือกัน
ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมือง 
กลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ที่ผ่านมา โดยประเทศไทยมี 
เป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อนภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2608 
(ค.ศ. 2065) รวมถึงเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฯ 
จึงมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตามเป้าหมาย และอาจต้องเผชิญ
กบัความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สง่ผลกระทบ 
ต่อผลการดำาเนินงานทำาให้ไม่สามารถช่วยส่งเสริมการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกบรรลุเป้าหมายของประเทศได้ อยา่งไรกดี็ กลุม่บรษิทัฯ 
มีนโยบายปฏบิตัติามขอ้กำาหนดกฎหมายด้านความปลอดภัยไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้พลังงาน และการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคสมัครใจ อีกทั้งยังมีแผนปลูกต้นไม้ในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

(2) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการ
ควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ของกลุ่มบรษิทัฯ หากเกดิภัยคุกคามทางไซเบอรท์ำาใหส้ญูเสยีขอ้มูล 
ที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทฯ หรือการดำาเนินธุรกิจหยุดชะงักได้ อีกทั้ง 
อาจเกิดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล และชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
องค์กร อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูล โดยมีการทดสอบตรวจประเมินการคุกคาม
ทางไซเบอรเ์พ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถงึความสำาคัญอยา่งตอ่เนือ่ง 
และเพ่ือป้องกันเชิงรุกก่อนถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำาระบบรองรับความปลอดภัยของ
ขอ้มูลตามมาตรฐานสากล ISO 27001 รวมถงึเตรยีมความพรอ้ม
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(3) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในปี 2563-64 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้น
ตอ่เนือ่งกระจายอยา่งรวดเรว็และขยายขอบเขตเป็นวงกวา้ง ทำาให ้
มีจำานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น จึงยังคงมีมาตรการ 
ควบคุมและจำากัดการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชะลอตัว 
อย่างรุนแรง ความเชื่อม่ันต่อการลงทุนลดลง โดยกลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับผลกระทบจากการลงทุนสำาหรับโครงการใหม่อันเนื่องจาก 
ข้อจำากัดในการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ และการขนส่งอุปกรณ์ 
ติดตั้งสำาหรับโครงการฯ ที่ล่าช้า ทำาให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 
ในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ 
แก้ปญัหาบางส่วนโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับคูค่้า และ 
การวางแผนงานล่วงหน้าโดยคำานึงถึงปัจจัยความล่าช้าดังกล่าว 
รวมทั้งการกำาหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อสำาหรับ 
พนักงานอย่างเข้มงวด รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงาน 
เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การติดต่อกับภาครัฐของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละขั้นตอน อาจมี 
ความเสีย่งจากการเรง่รดัขัน้ตอน การแกไ้ขความบกพรอ่ง หรอืการ
ทำาให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งอาจมีการจ่ายผลประโยชน ์
ตา่งตอบแทนเพ่ืออำานวยความสะดวกในการดำาเนนิงานด้านตา่งๆ 
ในรูปของการเล้ียงรับรอง การให้ของขวัญ การบริจาคหรือ 
การสนับสนุน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ กำาหนด (1) กระบวนการ
ควบคุมภายในและสื่อสารให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม 
อยา่งเครง่ครดั (2) การอนมัุตเิบกิจ่ายอยา่งชดัเจนตามลำาดับและมี 
หลักฐานที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ และ (3) การเปิดช่องทาง
ร้องเรียนได้ผ่านหน้าเว็ปไซด์ของบริษัทฯ 

58


