
การบรหิารจดัการความเส่�ยง
บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นในการสิ่รา้งกล้ไกแล้ะว่ัฒนธรรมของการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงให้กับองค์ักร เพี่�อป็ระโยชื่น์ต่ัอการเพี่�มมูล้ค่ัาแล้ะสิ่รา้ง 
ผล้ตัอบแที่นอย่างยั�งย่นต่ัอผู้ม่ส่ิ่ว่นได้ส่ิ่ว่นเส่ิ่ยภายใตั้คัว่ามสิ่มดุล้ระหว่่างคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะผล้ตัอบแที่น โดยบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนดนโยบาย 
กระบว่นการ แล้ะกรอบการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ยอมรบัได้ ซึ่ึ�งคัรอบคัลุ้มคัว่ามเส่ิ่�ยงในแต่ัล้ะด้าน ได้แก่ คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเคัรด่ตั 
คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการ คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านตัล้าด คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล่้อง คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านเที่คัโนโล้ย ่ แล้ะคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านกล้ยุที่ธ ์ ทัี่�งน่� 
บรษั่ที่ฯ ม่การกำาหนดระบบการคัว่บคัุม ต่ัดตัาม แล้ะป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ เพี่�อให้มั�นใจว่่าคัว่ามเส่ิ่�ยงอยูใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้  

โครงสรา้งการบรหิารจดัการความเส่�ยง
คัณ์ะกรรมการบรษั่ที่ มอบหมายให้คัณ์ะกรรมการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง คัณ์ะกรรมการตัรว่จสิ่อบ แล้ะคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่ง รว่มถึึง 
หน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ต่ัดตัามแล้ะบรห่ารจดัการป็ระเด็นคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านต่ัางๆ ให้อยู่ในระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม สิ่อดคัล้้องกับกฎเกณ์ฑ์์ท่ี่�กำาหนด  
แล้ะทัี่นต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งของสิ่ถึานการณ์์

คณ์ะกรรมการ
บรหิารความเส่�ยง คณ์ะผู้บรหิารระดับสูง คณ์ะกรรมการตรวจสอบ

คณ์ะกรรมการบรษัิท

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำาป ี2564 84



โดยบรษั่ที่ฯ ได้จดัให้ม่นโยบาย กระบว่นการ รว่มถึึงระบบการคัว่บคุัมต่ัดตัามแล้ะรายงานระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านต่ัางๆ ตัล้อดจนการแบ่งแยก 
หน้าท่ี่�คัว่ามรบัผ่ดชื่อบแล้ะกำาหนดคัว่ามเส่ิ่�ยงของแต่ัล้ะสิ่ายการรายงานอย่างชื่ัดเจน สิ่อดคัล้้องกับหลั้กการคัว่บคัุมภายในท่ี่�ด่ อ่กทัี่�ง 
ยังให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการเป็ิดเผยข้อมูล้การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยง ให้ม่คัว่ามถึูกต้ัองแล้ะคัรบถ้ึว่นอย่างสิ่มำาเสิ่มอ โดยบรษั่ที่ฯ ได้กำาหนด 
คัว่ามเส่ิ่�ยงเป็็น 3 ข้อหลั้ก ดังน่�

1. การบรหิารความเส่�ยงด้านเครดิต
 ลู้กค้ัาส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ โดยส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นกลุ้่มลู้กค้ัาท่ี่�ไม่สิ่ามารถึเข้าถึึงบรก่ารส่ิ่นเชื่่�อของธนาคัารพีาณ่์ชื่ย์ ดังนั�นส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�ให้กับ 
 ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ อาจม่คัว่ามเส่ิ่�ยงสูิ่งในการเก่ดหน่�เส่ิ่ยหรอ่การผ่ดนัดชื่ำาระหน่�เม่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับการให้ส่ิ่นเชื่่�อแก่ผู้กู้ท่ี่�ม่ป็ระว่ัต่ั 
 ที่างเคัรด่ตัด่ รว่มถึึงผล้กระที่บจากภาว่ะเศรษฐก่จท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้ง การเป็ล้่�ยนแป็ล้งกฎหมาย นโยบาย แล้ะ/หรอ่ ระเบ่ยบหลั้กเกณ์ฑ์์ 
 ของหน่ว่ยงานกำากับ

 การแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 อย่างต่ัอเน่�องตัั�งแต่ัป็ี 2563 ส่ิ่งผล้ให้เก่ดการชื่ะล้อตััว่ของก่จกรรมที่างเศรษฐก่จ แล้ะรายได้ 
 ของป็ระชื่ากรรว่มถึึงล้กูค้ัาส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้งอยา่งมนั่ยสิ่ำาคััญ ที่ำาให้อตััราการผ่ดนัดชื่ำาระหน่�เพี่�มขึ�น เพี่�อการคัว่บคัมุคัว่ามเส่ิ่�ยง 
 ด้านเคัรด่ตัของบรษั่ที่ฯ ให้อยู่ระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม บรษั่ที่ฯ ดำาเน่นการป็รบักระบว่นแล้ะแนว่นโยบายในการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อตัล้อดจน 
 การต่ัดตัามหน่� ให้สิ่อดคัล้้องกับสิ่ถึานการณ์์ 

 1.1 แนวทางการอนุมัติสินเช้่�ออย่างม่ประสิทธภิาพ

  เพี่�อการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงอย่างรดักุม บรษั่ที่ฯ ม่การที่บที่ว่นนโยบายแล้ะกระบว่นการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�ออย่างสิ่มำาเสิ่มอ เพี่�อให้ทัี่น 
  ต่ัอสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�เป็ล้่�ยนแป็ล้ง ม่การบรห่ารจดัการข้อมูล้ท่ี่�ใชื่้ในการพี่จารณ์าส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะกระบว่นการตัรว่จสิ่อบข้อมูล้ทัี่�งจาก 
  ภายในแล้ะภายนอกอย่างเหมาะสิ่ม ป็ัจจุบันบรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเข้าถึึงข้อมูล้ของบรษั่ที่ ข้อมูล้เคัรด่ตัแห่งชื่าต่ั จำากัด (เคัรด่ตับูโร)  
  ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ใชื่เ้ป็น็ขอ้มูล้ในการป็ระเม่นคัว่ามน่าเชื่่�อถ่ึอที่างเคัรด่ตัของลู้กค้ัาบางราย แล้ะบรษั่ที่ฯ ได้ม่การป็ระเม่นป็ระว่ต่ััเคัรด่ตั 
  แล้ะแนว่โน้มของการผ่ดนัดชื่ำาระหน่�ของลู้กค้ัาจากขอ้มูล้ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ได้รบัจากผู้ขอส่ิ่นเชื่่�อแล้ะแหล่้งขอ้มูล้ภายนอก ทัี่�งน่�บรษั่ที่ฯ  
  ได้เพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพีในการอนุมต่ััส่ิ่นเชื่่�อโดยใชื่เ้ที่คัน่คัต่ัางๆ รว่มถึึงระบบการให้คัะแนนเคัรด่ตัภายใน เพี่�อใชื่ใ้นการพีจ่ารณ์าล้กูค้ัา 
  แต่ัล้ะรายตัามนโยบายการให้ส่ิ่นเชื่่�อของบรษั่ที่ฯ ทัี่�งในระดับสิ่าขาแล้ะสิ่ำานักงานใหญ่ โดยการดำาเน่นงานขึ�นอยู่กับป็ระว่ัต่ั 
  ของล้กูค้ัาแล้ะป็ระเภที่ส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะคัณุ์ภาพีการพี่จารณ์าการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อขึ�นอยูกั่บคัว่ามถึกูต้ัองแล้ะคัรบถ้ึว่นของขอ้มูล้ท่ี่�ได้รบั 
  จากแหล้่งข้อมูล้ต่ัางๆ

 1.2 แนวทางการติดตามทวงถุามหน่�หรอ่การจำาหน่ายทรพัย์สินเพ่�อการรบัช้ำาระหน่�

  การเก่ดส่ิ่นเชื่่�อค้ัางชื่ำาระเป็็นส่ิ่ว่นหนึ�งในการดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ัของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการบรห่ารจดัการคัุณ์ภาพีหน่� 
  ให้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี แล้ะจดัแนว่ที่างการที่ว่งถึามหน่�ให้เหมาะสิ่มกับระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะสิ่ถึานการณ์์ท่ี่�เก่ดขึ�น โดยการดำาเน่นการ 
  เบ่�องต้ัน บรษั่ที่ฯ จะต่ัดต่ัอลู้กค้ัาที่างโที่รศัพีท์ี่ ส่ิ่งข้อคัว่ามที่างโที่รศัพีท์ี่ หรอ่จดหมาย ในการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่�ท่ี่�ค้ัางชื่ำาระ 
  เป็น็เว่ล้านาน บรษั่ที่ฯ จะพียายามที่ว่งถึามหน่�โดยการเขา้พีบล้กูค้ัา (อาจจะให้พีนักงานของบรษั่ที่ฯ หรอ่ตััว่แที่นต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� 
  ท่ี่�เป็็นบุคัคัล้ภายนอกไป็พีบลู้กหน่� หรอ่ผ่านกระบว่นการที่างกฎหมาย) นอกจากกระบว่นการดังกล้่าว่ บรษั่ที่ฯ ม่การต่ัดตัาม 
  เรย่กที่รพัียส่์ิ่นเพี่�อการรบัชื่ำาระหน่� บรษั่ที่ฯ จะดำาเน่นการจำาหน่ายที่รพัียส่์ิ่นดังกล้า่ว่ผา่นว่ธ่ก่ารต่ัางๆ รว่มถึึงผา่นการขายที่อดตัล้าด 
  โดยบุคัคัล้ภายนอก แล้ะการขายโดยบรษั่ที่ฯ เม่�อจำาหน่ายที่รพัียส่์ิ่นได้แล้้ว่ บรษั่ที่ฯ จะนำาเง่นท่ี่�ได้รบัจากการขายมาชื่ำาระภาระหน่� 
  คังค้ัาง หากม่ส่ิ่ว่นเก่นหล้ังจากชื่ำาระหน่�คังค้ัางจะม่การค่ันเง่นส่ิ่ว่นเก่นดังกล้่าว่ให้กับลู้กค้ัา บรษั่ที่ฯ ได้ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการ 
  ดำาเน่นการที่ว่งถึามหน่�ท่ี่�เป็็นธรรมกับลู้กค้ัาภายใต้ักฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบต่ัางๆ นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ มุ่งเน้นการพีัฒนา 
  กระบว่นการต่ัดตัามหน่�ให้ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีอย่างต่ัอเน่�องโดยการนำาว่่ธ่การที่างสิ่ถ่ึต่ัมาชื่่ว่ยบรห่ารคัุณ์ภาพีหน่�ของลู้กหน่� 
  กลุ้่มต่ัางๆ

2.  การบรหิารความเส่�ยงด้านปฏิบัติการ
 บรษั่ที่ฯ ตัระหนักแล้ะให้คัว่ามสิ่ำาคััญกับการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะการจดัการกับภาว่ะว่ก่ฤตั โดยได้มก่ารเตัรย่มแผนพีรอ้มรบัมอ่กับว่ก่ฤตั 
 ในทีุ่กๆ ด้าน ไม่ว่า่จะเป็น็ด้านที่รพัียากรบุคัคัล้ ในการจดัสิ่รรให้ม่ที่รพัียากรเพี่�อสิ่นับสิ่นุนก่จกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ ด้านสิ่ถึานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังาน  
 โดยการกระจายพีนักงานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังานในก่จกรรมงานสิ่นับสิ่นุนชื่น่ดเด่ยว่กันในสิ่ถึานท่ี่�ป็ฏ่ิบต่ัังานคันล้ะสิ่ถึานท่ี่�กัน เพี่�อชื่ว่่ยล้ดโอกาสิ่ 
 ในการแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยังได้จดัส่ิ่งที่รพัียากรในการที่ำางานไม่ว่่าจะเป็็น คัอมพี่ว่เตัอร ์ โที่รศัพีท์ี่  
 หรอ่อุป็กรณ์์เชื่่�อมต่ัอสัิ่ญญาณ์ ไป็ยังท่ี่�พีักของพีนักงานเพี่�อสิ่นับสิ่นุนให้พีนักงานสิ่ามารถึที่ำางานจากท่ี่�บ้านได้ ซึ่ึ�งแผนรบัม่อ 
 ดังกล้่าว่จะชื่่ว่ยล้ดคัว่ามเส่ิ่�ยงการหยุดชื่ะงักของการดำาเน่นก่จกรรมที่างธุรก่จ โดยเฉพีาะธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ (Critical Business  
 Functions: CBF) ซึ่ึ�งนอกจากจะชื่่ว่ยล้ดคัว่ามเส่ิ่ยหายต่ัอธุรก่จ แล้ะยังชื่่ว่ยล้ดผล้กระที่บต่ัอการให้บรก่ารแก่ลู้กค้ัาด้ว่ย
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 2.1 แนวทางบรหิารจดัการความเส่�ยงด้านปฏิบัติการของบรษัิทฯ

  บรษั่ที่ฯ ม่การกำาหนดนโยบายด้านการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการโดยคัรอบคัลุ้มตัั�งแต่ั การป็้องกันไม่ให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยง 
  จนถึึงป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงทัี่�งภายนอกแล้ะภายในบรษั่ที่ฯ รว่มถึึงแผนรองรบัเม่�อม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเก่ดขึ�น รายล้ะเอ่ยดดังน่�

  1. กำาหนด “นโยบายการบรห่ารคัว่ามต่ัอเน่�องที่างธุรก่จ” เพี่�อใชื่้เป็็นแนว่ที่างการล้ดผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นจากการหยุดชื่ะงัก 
   ของการดำาเน่นงานให้เหล้อ่น้อยท่ี่�สุิ่ด ทัี่�งผล้กระที่บในด้านป็ฏ่ิบต่ััการ การเงน่ กฎหมาย ชื่่�อเส่ิ่ยงแล้ะผล้กระที่บท่ี่�มนั่ยสิ่ำาคััญ 
   อ่�นๆ โดยเฉพีาะในกรณ่์การหยุดชื่ะงักของธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ 

  2. บรษั่ที่ฯ ม่การป็ระเม่นแล้ะคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงด้ว่ยตันเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ป็ระกอบด้ว่ย  
   การระบุคัว่ามเส่ิ่�ยง การป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยง การต่ัดตัามแล้ะคัว่บคัมุคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะการรายงานคัว่ามเส่ิ่�ยง โดยทีุ่กฝ่ายงาน 
   ที่ำาการป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยง ป็ระเม่นว่่ธ่คัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยง พีรอ้มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีของเคัร่�องม่อท่ี่�ใชื่้ในการคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยง  
   กำาหนดระดับคัว่ามเส่ิ่�ยงด้านป็ฏ่ิบัต่ัการสูิ่งสุิ่ดท่ี่�ยอมรบัได้ หรอ่ระดับคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�ยอมรบัได้ ท่ี่�เก่ดจากคัว่ามเส่ิ่�ยง 
   ด้านป็ฏ่ิบัต่ัการซึ่ึ�งทีุ่กฝ่ายงานจะที่ำาการตัรว่จสิ่อบตััว่ชื่่�ว่ัดเพี่�อเป็รย่บเท่ี่ยบกับระดับคัว่ามเส่ิ่ยหายท่ี่�ยอมรบัได้ แล้ะรายงาน 
   ต่ัอผู้บรห่ารฝ่ายงาน แล้ะคัณ์ะผู้บรห่ารระดับสูิ่งเป็็นป็ระจำาทีุ่กเด่อน

  3. บรษั่ที่ฯ มก่ารบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงจากการใชื่ง้านผูใ้ห้บรก่ารจากภายนอก โดยการคััดเล้อ่ก ระบุ ป็ระเมน่ แล้ะคัว่บคัมุ คัว่ามเส่ิ่�ยง 
   ท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�นจากการใชื่้งานผู้ให้บรก่ารภายนอก โดยบรษั่ที่ฯ กำาหนดแล้ะคัว่บคัุมให้ผู้ให้บรก่ารภายนอก ตั้องจดัที่ำาแผน 
   คัว่ามต่ัอเน่�องในการดำาเน่นธุรก่จแล้ะการให้บรก่ารแก่ลู้กค้ัา แล้ะต้ัองม่ระบบการดแูล้ลู้กค้ัา ทัี่�งด้านการรบัขอ้รอ้งเรย่นแล้ะ 
   ด้านการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยในข้อมูล้ของลู้กค้ัา 

  4. บรษั่ที่ฯ ม่การที่ดสิ่อบแผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง (Business Continuity Plan Testing) อย่างน้อยป็ีล้ะ  
   1 คัรั�ง บรษั่ที่ฯ ม่การป็รบัป็รงุรายชื่่�อแล้ะหมายเล้ขโที่รศัพีท์ี่ของพีนักงานในแต่ัล้ะฝ่าย เป็น็ป็ระจำาทีุ่กไตัรมาสิ่ หรอ่เม่�อม่การ 
   เป็ล้่�ยนแป็ล้งสิ่ำาคััญท่ี่�ม่ผล้กระที่บกับโคัรงสิ่รา้ง/อตััรากำาล้ังของฝา่ยงาน นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ยงัม่การที่ดสิ่อบการแจง้เต่ัอน 
   ที่างโที่รศัพีท์ี่ (Call Tree Testing) อย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง เพี่�อให้มั�นใจว่่าการส่ิ่�อสิ่ารของบรษั่ที่ฯ ยังคังสิ่ามารถึที่ำาได้อย่าง 
   ราบร่�นแม้เม่�อเก่ดเหตัุว่่กฤตั

 2.2 แนวทางการจดัการภาวะวกิฤตของบรษัิทฯ

  บรษั่ที่ฯ ให้คัว่ามสิ่ำาคััญในการว่างแผนจดัการภาว่ะว่ก่ฤตัของบรษั่ที่ฯ โดยกำาหนด “นโยบายการบรห่ารคัว่ามต่ัอเน่�องที่างธุรก่จ”  
  เพี่�อใชื่เ้ป็น็แนว่ที่างการล้ดผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นจากการหยุดชื่ะงกัในการดำาเน่นงานให้เหล้อ่น้อยท่ี่�สุิ่ด ทัี่�งผล้กระที่บในด้านป็ฏ่ิบต่ััการ  
  การเง่น กฎหมาย ชื่่�อเส่ิ่ยง แล้ะผล้กระที่บท่ี่�ม่นัยสิ่ำาคััญอ่�นๆ โดยเฉพีาะในกรณ่์การหยุดชื่ะงักของธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ

  1. จดัที่ำา “แผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง” (Business Continuity Plan: BCP) ซึ่ึ�งกำาหนดขั�นตัอน แล้ะระบบงาน 
   ท่ี่�จำาเป็น็ในการดำาเน่นงานอยา่งต่ัอเน่�อง หรอ่เรย่กค่ันการดำาเน่นงานขององค์ักรเม่�อเก่ดเหตัุหยุดชื่ะงักของการดำาเน่นงาน  
   โดยทีุ่กฝ่ายงานท่ี่�ม่ก่จกรรมท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญ จะจดัที่ำาแล้ะที่บที่ว่นแผนรองรบัการดำาเน่นธุรก่จอย่าง 
   ต่ัอเน่�อง (BCP) ของฝ่ายตันเองให้เป็็นป็ัจจุบันอย่างน้อยป็ีล้ะ 1 คัรั�ง หรอ่เม่�อม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งท่ี่�สิ่ำาคััญ

  2. จดัที่ำา “แผนฉกุเฉน่ด้านงานเที่คัโนโล้ยส่ิ่ารสิ่นเที่ศ” (Disaster Recovery Plan: DRP) เพี่�อเตัรย่มรองรบักรณ่์เก่ดเหตักุารณ์์ 
   ว่่กฤตัท่ี่�อาจที่ำาให้ระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ หยุดชื่ะงัก แล้ะล้ดผล้กระที่บท่ี่�จะเก่ดขึ�น รว่มทัี่�งฟั้� นฟัูระบบ 
   เที่คัโนโล้ย่ของบรษั่ที่ฯ ให้กล้ับค่ันสู่ิ่สิ่ภาพีป็กต่ัได้ในเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม ซึ่ึ�ง ป็ระกอบด้ว่ย 4 ขั�นตัอนหล้ัก ดังน่� 1) การเตัรย่ม 
   คัว่ามพีรอ้มก่อนการเผชื่่ญเหตัุการณ์์ 2) การป็ระกาศแผนฉุกเฉ่นด้านเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ 3) การดำาเน่นการกู้ค่ันระบบ  
   แล้ะ 4) การกล้ับค่ันสู่ิ่สิ่ภาว่ะป็กต่ัแล้ะป็ระกาศยกเล้่กแผนฉุกเฉ่น 

  3. จัดให้ม่การที่ดสิ่อบ แผนรองรับการดำาเน่นธุรก่จอย่างต่ัอเน่�อง แล้ะแผนฉุกเฉ่นด้านงานเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ  
   เป็็นป็ระจำาทีุ่กป็ี โดยม่การจดัที่ำาสิ่รปุ็แล้ะรายงานผล้การที่ดสิ่อบตั่อผู้บรห่าร พีรอ้มทัี่�งสิ่รปุ็ป็ัญหาระหว่่างการดำาเน่นการ 
   ตัามแผนที่ดสิ่อบ เพี่�อหาแนว่ที่างแก้ไข เพี่�อไม่ให้เก่ดป็ัญหาดังกล้่าว่ในชื่่ว่งท่ี่�เก่ดภาว่ะว่่กฤตัจรง่ 

  4. จดัให้ม่ “ศูนย์ป็ฏ่ิบัต่ังานสิ่ำารอง” (Alternate Sites) ซึึ่�งพีรอ้มใชื่้งานในกรณ่์ท่ี่�เก่ดเหตัุว่่กฤตัท่ี่�สิ่ำานักงานใหญ่ เพี่�อให้ 
   ฝ่ายงานท่ี่�ม่ก่จกรรมเก่�ยว่ข้องกับธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญสิ่ามารถึที่ำาก่จกรรมเพี่�อสิ่นับสิ่นุนการให้บรก่ารลู้กค้ัาได้ ซึ่ึ�งศูนย ์
   ป็ฏ่ิบัต่ังานสิ่ำารองดังกล้่าว่สิ่ามารถึรองรบัพีนักงานท่ี่�ดำาเน่นก่จกรรมธุรกรรมงานท่ี่�สิ่ำาคััญได้ 100%
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3. การบรหิารความเส่�ยงด้านการเงิน
 3.1 การบรหิารความเส่�ยงด้านสภาพคล่อง

  บรษั่ที่ฯ ต้ัองใชื่้เง่นทีุ่นจำานว่นมากในการดำาเน่นธุรก่จแล้ะดำารงการเต่ับโตัของธุรก่จ ท่ี่�ผ่านมาบรษั่ที่ฯ ได้พีึ�งพีาแล้ะในอนาคัตั 
  จะยงัคังพีึ�งพีาสิ่ถึาบันการเง่น ซึ่ึ�งรว่มถึึงผู้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ค่ัอธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา แล้ะการออกหุ้นกู้แล้ะตัั�ว่แล้กเง่นในตัล้าด 
  ตัราสิ่ารหน่�ในป็ระเที่ศเป็น็ชื่อ่งที่างหลั้ก เพี่�อการจดัหาเง่นที่นุในการดำาเน่นงานแล้ะขยายธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ดังนั�นคัว่ามสัิ่มพัีนธ ์
  ของบรษั่ที่ฯ กับธนาคัารกรงุศรอ่ยุธยา หรอ่ผู้ให้กู้ป็ัจจุบันรายอ่�นอาจเป็ล้่�ยนแป็ล้งในที่างล้บได้ด้ว่ยเหตัุผล้หล้ายป็ระการ เชื่่น  
  คัว่ามไมพ่ีรอ้มให้ว่งเงน่ส่ิ่นเชื่่�อต่ัอเน่�องหรอ่ว่งเงน่ส่ิ่นเชื่่�อเพี่�มเต่ัมสิ่ำาหรบัธุรก่จของบรษั่ที่ฯ การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในระดับคัว่ามเส่ิ่�ยง  
  หากตัล้าดตัราสิ่ารหน่�ของไที่ยหรอ่ของตั่างป็ระเที่ศเก่ดภาว่ะตัึงตััว่ไม่ว่่าด้ว่ยเหตัุใด บรษั่ที่ฯ อาจไม่สิ่ามารถึจัดหาเง่นทีุ่น 
  ตัามท่ี่�จำาเป็น็ได้ เหตักุารณ์์ในที่างล้บดงักล้า่ว่ขา้งต้ันเหตักุารณ์์ใดเหตักุารณ์์หนึ�ง หรอ่การท่ี่�บรษั่ที่ฯ ไมส่ิ่ามารถึระดมที่นุได้ภายใต้ั 
  เง่�อนไขท่ี่�ยอมรบัได้ อาจส่ิ่งผล้ให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล้่องในการจดัหาแหล้่งเง่นทีุ่น 

  นอกจากน่� ในกรณ่์ท่ี่�บรษั่ที่ฯ ก่อภาระผูกพีันที่างการเง่นอย่างต่ัอเน่�อง หน่�ส่ิ่นท่ี่�เพี่�มขึ�นดังกล้่าว่อาจส่ิ่งผล้กระที่บตั่อการเข้าถึึง 
  แหล่้งเง่นที่นุเพี่�มเต่ัมในอนาคัตัของบรษั่ที่ฯ ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเพี่�มขึ�นหากไม่สิ่ามารถึป็ฏ่ิบต่ััตัามขอ้สัิ่ญญาที่างการเง่น 
  ของสัิ่ญญาเง่นกู้ยม่กับสิ่ถึาบนัการเง่น แล้ะคัว่ามเส่ิ่�ยงในการผ่ดนัดในสัิ่ญญาอ่�น (Cross-default) รว่มถึึงจำากัดคัว่ามคัล้่องตััว่ 
  ในการว่างแผนงานหรอ่เป็ล้่�ยนแป็ล้งการดำาเน่นงาน หรอ่ตัอบสิ่นองต่ัอการเป็ล้่�ยนแป็ล้งในธุรก่จแล้ะอุตัสิ่าหกรรม อก่ทัี่�งยงัม่ 
  ผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอแผนการขยายธุรก่จแล้ะการเต่ับโตัของธุรก่จ 

  อนึ�ง เน่�องจากบรษั่ที่ฯ ถ่ึอเป็็นบรษั่ที่ฯ ต่ัางด้าว่ภายใต้ัพีระราชื่บัญญัต่ัการป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ พี.ศ. 2542 (“พี.ร.บ.  
  การป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ฯ”) บรษั่ที่ฯ ม่หน้าท่ี่�ต้ัองดำารงอัตัราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นต่ัอทีุ่น ซึ่ึ�งอาจจำากัดคัว่ามสิ่ามารถึในการ 
  ก่อหน่�เพี่�อจดัหาเง่นทีุ่นเพี่�มเต่ัมของบรษั่ที่ฯ ด้ว่ย อย่างไรก็ตัาม ณ์ ว่ันท่ี่� 18 กันยายน 2563 กระที่รว่งพีาณ่์ชื่ย์ได้ผ่อนป็รนม่ให้ 
  นำาข้อกำาหนดการดำารงอัตัราส่ิ่ว่นทีุ่นกับเง่นกู้ท่ี่�จะใชื่้ในการป็ระกอบธุรก่จเป็็นการชื่ั�ว่คัราว่จนถึึงว่ันท่ี่� 30 ม่ถึุนายน 2566 มาใชื่ ้
  กับผู้ป็ระกอบธุรก่จการเง่นท่ี่�ไม่ใชื่่สิ่ถึาบันการเง่นต่ัางด้าว่ท่ี่�ได้รบัส่ิ่นเชื่่�อจากสิ่ถึาบันการเง่น (ตัามท่ี่�น่ยามไว่้ในพีระราชื่บัญญัต่ั 
  ธุรก่จสิ่ถึาบันการเง่น พี.ศ. 2551 แล้ะท่ี่�แก้ไขเพี่�มเต่ัม) แล้ะให้บรก่ารที่างการเง่นบางป็ระเภที่ ซึ่ึ�งรว่มถึึงส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้  
  ส่ิ่นเชื่่�อเชื่า่ซึ่่�อ แล้ะส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ท่ี่�ม่ที่ะเบย่นรถึเป็น็ป็ระกัน ทัี่�งน่� การผ่อนป็รนชื่ั�ว่คัราว่น่�ม่ว่ตััถึปุ็ระสิ่งคั์เพี่�อเสิ่รม่สิ่ภาพีคัล้่อง 
  ให้กับผู้ป็ระกอบธุรก่จการเง่นดังกล้่าว่ เพี่�อบรรเที่าผล้กระที่บจากการระบาดของโรคัโคัว่่ด-19 ท่ี่�ม่ต่ัอผู้บรโ่ภคัรายย่อย  
  อยา่งไรก็ตัาม ณ์ ว่นัท่ี่� 31 ธนัว่าคัม 2564 อตััราส่ิ่ว่นหน่�ส่ิ่นต่ัอที่นุชื่ำาระแล้ว้่ของบรษั่ที่ฯ ยงัคังเป็น็ไป็ตัามขอ้กำาหนดภายใต้ั พี.ร.บ.  
  การป็ระกอบธุรก่จของคันต่ัางด้าว่ฯ

  เน่�องจากคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�เก่ดจากคัว่ามไม่เพี่ยงพีอของเง่นทีุ่นหมุนเว่่ยน หรอ่การจดัหาเง่นทีุ่นไม่เพี่ยงพีอแล้ะขาดสิ่ภาพีคัล้่อง 
  ในอนาคัตัอาจม่ผล้กระที่บต่ัอบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จงึม่แนว่ที่างในการจดัหาเง่นกู้ย่มเง่นป็ระเภที่ระยะสัิ่�น 
  แล้ะระยะยาว่ แล้ะป็รบัสัิ่ดส่ิ่ว่นเง่นกู้ย่มแตั่ล้ะป็ระเภที่ให้สิ่อดคัล้้องกับอายุของลู้กหน่�ของบรษั่ที่ฯ โดยมุ่งเน้นการระดมทีุ่น 
  จากการออกหุ้นกู้ ตัั�ว่เง่น แล้ะจดัหาแหล้่งเง่นทีุ่นท่ี่�หล้ากหล้ายทัี่�งในป็ระเที่ศแล้ะต่ัางป็ระเที่ศโดยม่ได้พีึ�งพี่งแหล่้งเง่นทีุ่นท่ี่�ใด 
  ท่ี่�หนึ�งโดยเฉพีาะ

 3.2 การบรหิารความเส่�ยงด้านอัตราดอกเบ่�ย

  คัว่ามผันผว่นของอัตัราดอกเบ่�ยตัล้าดอาจส่ิ่งผล้ที่ำาให้คัว่ามสิ่ามารถึในการที่ำากำาไรของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้ง เน่�องจากแหล้่งเง่นทีุ่น 
  หล้ักเพี่�อใชื่้ในการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ มาจากส่ิ่นเชื่่�อจากธนาคัารแล้ะสิ่ถึาบันการเง่น รว่มถึึงการออกหุ้นกู้แล้ะตัั�ว่แล้กเง่น 
  ในตัล้าดตัราสิ่ารหน่�ในไที่ยแหล้่งเง่นทีุ่นดังกล้่าว่ม่ดอกเบ่�ยในอัตัราท่ี่�กำาหนด โดยป็ัจจยัต่ัางๆ รว่มถึึงอัตัราดอกเบ่�ยในตัล้าด  
  (Prevailing Wholesale Interest Rates) แล้ะอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่งซึ่ึ�งกำาหนดโดยธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย หากอัตัรา 
  ดอกเบ่�ยในตัล้าดเพี่�มขึ�น แหล่้งเงน่ที่นุของบรษั่ที่ฯ อาจป็รบัขึ�น อตััราดอกเบ่�ยท่ี่�เรย่กเก็บจากบรษั่ที่ฯ หากอตััราดอกเบ่�ยในตัล้าด 
  ล้ดล้ง ธนาคัารแล้ะสิ่ถึาบันการเง่นอาจนำาเง่นทีุ่นไป็ล้งทีุ่นในล้ักษณ์ะอ่�นแที่นการให้กู้ย่ม ในทัี่�งสิ่องกรณ่์ บรษั่ที่ฯ อาจจำาเป็็น 
  ต้ัองจดัหาเง่นทีุ่นจากแหล่้งอ่�น ซึ่ึ�งอาจไม่ได้เง่�อนไขท่ี่�เป็็นป็ระโยชื่น์กับบรษั่ที่ฯ ในเชื่่งพีาณ่์ชื่ย์หรอ่ไม่สิ่ามารถึจดัหาเง่นทีุ่น 
  ได้เล้ย ซึ่ึ�งอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บตั่อธุรก่จ ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ  
  อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

  เพี่�อเป็็นการล้ดผล้กระที่บจากการเป็ล้่�ยนแป็ล้งของอตััราดอกเบ่�ยตัล้าดตั่อต้ันทีุ่นที่างการเง่นของบรษั่ที่ฯ บรษั่ที่ฯ จงึได้จดัหา 
  เง่นกู้ย่มทัี่�งป็ระเภที่ระยะสัิ่�นแล้ะระยะยาว่ ซึ่ึ�งโดยส่ิ่ว่นใหญ่เป็็นแบบอัตัราดอกเบ่�ยคังท่ี่�แล้ะส่ิ่ว่นน้อยท่ี่�เป็็นแบบอัตัราดอกเบ่�ย 
  ล้อยตััว่ โดยป็รบัสัิ่ดส่ิ่ว่นเง่นกู้ย่มแต่ัล้ะป็ระเภที่ให้เหมาะสิ่มกับสิ่ถึานะของส่ิ่นที่รพัีย์ของบรษั่ที่ฯ แล้ะสัิ่ดส่ิ่ว่นดังกล่้าว่คัำานึงถึึง 
  คัว่ามเส่ิ่�ยงด้านสิ่ภาพีคัล้่องรว่่มด้ว่ยเสิ่มอ เพี่�อให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึเล้่อกกู้ย่มในอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�เหมาะสิ่ม รว่มทัี่�งบรษั่ที่ฯ  
  ยงัได้เข้าที่ำาสัิ่ญญาแล้กเป็ล้่�ยนอตััราดอกเบ่�ย (Interest rate Swap Contract) เพี่�อล้ดคัว่ามเส่ิ่�ยงของคัว่ามผันผว่นของอตััรา 
  ดอกเบ่�ยอ่กด้ว่ย
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ปัจจัยความเส่�ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ
1. ความเส่�ยงจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้่�อโควิด-19 

 การอุบัต่ัขึ�นใหม่ของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่่ด-19 ซึ่ึ�งเร ่�มระบาดตัั�งแต่ัป็ล้ายป็ี พี.ศ. 2562 ต่ัอเน่�องมาจนถึึงป็ัจจุบัน ก่อให้เก่ดผล้กระที่บ 
 รนุแรงต่ัอระบบเศรษฐก่จโล้ก รว่มทัี่�งไที่ย เก่ดการหยุดชื่ะงักของก่จกรรมที่างเศรษฐก่จทัี่�งระบบ การเด่นที่างแล้ะการท่ี่องเท่ี่�ยว่  
 ตัล้อดจนภาคัธุรก่จค้ัาป็ล้่กแล้ะบรก่าร ส่ิ่งผล้ให้ผู้ป็ระกอบการรายได้ล้ดล้งหรอ่ต้ัองป็ิดก่จการในบางราย ในป็ี พี.ศ. 2564  

 สิ่ถึานการณ์์อยู่ในระดับท่ี่�คัล้่�คัล้ายมากขึ�น เน่�องจากการกระจายว่ัคัซึ่่นสู่ิ่ภาคัป็ระชื่าชื่นแล้ะคัว่ามสิ่ามารถึในการรบัม่อกับโรคัต่ัดเชื่่�อ 

 โคัว่่ด-19 ท่ี่�ด่ขึ�น แต่ัด้ว่ยระยะเว่ล้าของผล้กระที่บท่ี่�เก่ดขึ�นยาว่นาน ที่ำาให้ต้ัองใชื่้ระยะเว่ล้าในการฟั้� นตััว่ของเศรษฐก่จแล้ะรายได้ 

 ของป็ระชื่าชื่น

 เพี่�อบรรเที่าคัว่ามเด่อดรอ้นของลู้กค้ัาแล้ะตัอบสิ่นองมาตัรการของรฐั แล้ะคัว่บคัุมคัว่ามเส่ิ่�ยงให้อยู่ในระดับท่ี่�เหมาะสิ่ม บรษั่ที่ฯ  

 ออกมาตัรการป็รบัโคัรงสิ่รา้งหน่�ให้กับลู้กค้ัา เชื่่น การพีักชื่ำาระหน่� การล้ดค่ัางว่ด การขยายระยะเว่ล้า เป็็นต้ันรว่มถึึงการป็รบั 

 กระบว่นการในการป็ฏ่ิบัต่ังาน แล้ะการใชื่้เที่คัโนโล้ย่ให้เหมาะสิ่ม จากมาตัรการดังกล่้าว่ ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ สิ่ามารถึบรห่ารจัดการ 

 คัณุ์ภาพีหน่�ให้อยูใ่นระดับท่ี่�ยอมรบัได้ แต่ัเน่�องจากการแพีรร่ะบาดของโรคัต่ัดเชื่่�อโคัว่ด่-19 ยงัคังอยู ่แล้ะอยูใ่นชื่ว่่งฟั้� นตััว่ของเศรษฐก่จ  

 ที่ำาให้คัว่ามเส่ิ่�ยงยังคังอยู่ในระดับท่ี่�ต้ัองต่ัดตัามอย่างใกล้้ชื่่ด

2. ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของกฎเกณ์ฑ์ กฎหมายเก่�ยวกับการดำาเนินงาน  

 ในการดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ นั�นจำาเป็็นจะตั้องป็ฏ่ิบัต่ัให้สิ่อดคัล้้องตัามกฎเกณ์ฑ์์ กฎหมาย แล้ะข้อบังคัับของหน่ว่ยงานภาคัรฐั 

 ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เชื่่น กระที่รว่งการคัลั้ง ธนาคัารแห่งป็ระเที่ศไที่ย สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการคัุ้มคัรองผู้บรโ่ภคั สิ่ำานักงานป็้องกันแล้ะ 

 ป็ราบป็รามการฟัอกเงน่ สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับแล้ะส่ิ่งเสิ่รม่การป็ระกอบธุรก่จป็ระกันภัย คัณ์ะกรรมการคัุม้คัรองขอ้มูล้เคัรด่ตั  

 สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการกำากับหลั้กที่รพัีย์แล้ะตัล้าดหลั้กที่รพัีย์ กรมพัีฒนาธุรก่จการค้ัา กระที่รว่งพีาณ่์ชื่ย์ สิ่ำานักงานคัณ์ะกรรมการ 

 คัุ้มคัรองข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ กรมการป็กคัรอง ฯล้ฯ โดยหากม่การป็ฏ่ิบัต่ัท่ี่�ไม่เป็็นไป็ตัามกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับต่ัางๆ ดังกล่้าว่ 

 อาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงหรอ่การดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

 บรษั่ที่ฯ จงึจดัตัั�งหน่ว่ยงานกฎหมายแล้ะหน่ว่ยงานกำากับธุรกรรม เพี่�อกำากับดูแล้การดำาเน่นธุรก่จให้เป็็นไป็ตัามกฎระเบ่ยบแล้ะ 

 ข้อบังคัับของภาคัรฐั โดยที่ำาหน้าท่ี่�ศึกษา ต่ัดตัาม แล้ะเผยแพีรค่ัว่ามรูเ้ก่�ยว่กับกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับดังกล้่าว่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ 

 ดำาเน่นธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ให้แก่หน่ว่ยงานภายในบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้มั�นใจว่่าม่การป็ฏิ่บัต่ังานได้อย่างถึูกต้ัอง อ่กทัี่�งยังที่ำาหน้าท่ี่�กำากับ 
 ดูแล้แล้ะสิ่อบที่านการป็ฏ่ิบัต่ัตัามกฎระเบ่ยบแล้ะข้อบังคัับ โดยรายงานผล้การกำากับดูแล้แล้ะข้อมูล้ท่ี่�เก่�ยว่ข้องต่ัอคัณ์ะกรรมการ 

 บรษั่ที่ คัณ์ะกรรมการชุื่ดย่อย แล้ะผู้บรห่ารท่ี่�เก่�ยว่ข้องอย่างสิ่มำาเสิ่มอ 

 นอกจากน่� เม่�อพ่ีจารณ์าถึึงลั้กษณ์ะธุรก่จของบรษั่ที่ฯ ท่ี่�ม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งพีัฒนาอย่างต่ัอเน่�อง กฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบ 

 ท่ี่�บังคัับใชื่้กับธุรก่จของบรษั่ที่ฯ จึงม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งแล้ะพีัฒนาอยู่ตัล้อดเว่ล้าเชื่่นเด่ยว่กัน ดังนั�น บรษั่ที่ฯ จึงม่คัว่ามพีรอ้ม 

 ท่ี่�จะป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงในด้านกฎหมายแล้ะกฎเกณ์ฑ์์การกำากับดูแล้ เชื่่น หากม่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในสิ่าระสิ่ำาคััญหรอ่การต่ัคัว่าม 

 แล้ะการใชื่้บังคัับกฎหมายแล้ะกฎระเบ่ยบป็ัจจุบัน หรอ่การเป็ล้่�ยนแป็ล้งในแนว่ที่างการกำากับดูแล้ของหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง  

 หรอ่ม่การตัรากฎหมายหรอ่กฎระเบ่ยบฉบับใหม่ บรษั่ที่ฯ ก็สิ่ามารถึป็รบัเป็ล้่�ยนแนว่ที่างการดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ เพี่�อให้ 

 การดำาเน่นธุรก่จ ชื่่�อเส่ิ่ยง ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ เป็็นไป็ได้อย่างต่ัอเน่�อง  

 ม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีแล้ะยั�งย่น 

 สิ่ำาหรบักระบว่นการพ่ีจารณ์าข้อพ่ีพีาที่ที่างกฎหมายในการดำาเน่นธุรก่จตัามป็กต่ั ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้เก่ดคัว่ามรบัผ่ดกับบรษั่ที่ฯ  

 เป็็นคัรั�งคัราว่นั�น เน่�องจากบรษั่ที่ฯ ดำาเน่นธุรก่จให้บรก่ารด้านการเง่นในป็ระเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งม่การพีัฒนาเป็ล้่�ยนแป็ล้งอย่างต่ัอเน่�อง 
 ในแง่การกำากับดูแล้แล้ะการดำาเน่นงาน บรษั่ที่ฯ จึงอาจถึูกรอ้งเรย่นโดยลู้กค้ัาหรอ่จากหน่ว่ยงานท่ี่�กำากับดูแล้ ซึ่ึ�งที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  
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 ม่คัว่ามเส่ิ่�ยงเพี่�มขึ�น แม้ว่่าบร่ษัที่ฯ จะไม่สิ่ามารถึรับป็ระกันได้ว่่าบร่ษัที่ฯ จะได้ร ับคัำาพี่พีากษาท่ี่�ตััดส่ิ่นเป็็นคัุณ์แก่บร่ษัที่ฯ  

 ในกระบว่นการพี่จารณ์าที่างกฎหมายหรอ่กระบว่นการพี่จารณ์าอ่�นท่ี่�บรษั่ที่ฯ เก่�ยว่ข้องในป็ัจจุบัน หรอ่ว่่าบรษั่ที่ฯ จะไม่ถึูกฟ้ัองรอ้ง 

 เป็็นคัด่เพี่�มเต่ัมอ่กในอนาคัตั อย่างไรก็ตัาม บรษั่ที่ฯ ม่หน่ว่ยงานกฎหมายที่ำาหน้าท่ี่�ในการบรห่ารจัดการกระบว่นการพี่จารณ์า 

 แล้ะข้อพี่พีาที่ที่างกฎหมายในการดำาเน่นธุรก่จ เพี่�อล้ดคัว่ามสูิ่ญเส่ิ่ยหรอ่คัว่ามเส่ิ่ยหายต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงของบรษั่ที่ฯ

3. ความเส่�ยงด้านเทคโนโลย่

 ป็ัจจุบันเที่คัโนโล้ย่ม่พีัฒนาการแล้ะการเป็ล้่�ยนแป็ล้งอย่างรว่ดเรว็่ ที่ำาให้เที่คัโนโล้ย่เข้ามาม่บที่บาที่ในทีุ่กอุตัสิ่าหกรรมตั่างๆ  

 รว่มถึึงอุตัสิ่าหกรรมที่างการเง่น โดยม่การใชื่้เที่คัโนโล้ยแ่บบออฟัไล้น์แล้ะออนไล้น์เพี่�อชื่่ว่ยให้การบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�ม่ป็ระส่ิ่ที่ธภ่าพี 

 มากขึ�น โดยเฉพีาะภายใต้ัสิ่ถึานการณ์์การแพีรร่ะบาดของโรคัโคัว่่ด-19 การป็รบัใชื่้เที่คัโนโล้ย่สิ่ามารถึชื่่ว่ยส่ิ่งเสิ่รม่บรษั่ที่ฯ 

 ให้สิ่ามารถึเต่ับโตั พีัฒนาผล้่ตัภัณ์ฑ์์ แล้ะเพี่�มข่ดคัว่ามสิ่ามารถึในการแข่งขันเพี่�มขึ�น 

 • บรษั่ที่ฯ ม่การพัีฒนาระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศภายใน โดยม่เซึ่่รฟ์ัเว่อรข์องตันเองหรอ่เชื่่าเซึ่่รฟ์ัเว่อรเ์พี่�อใชื่้รองรบั 

  โคัรงสิ่รา้งพ่ี�นฐานของระบบงานท่ี่�จำาเป็็นต่ัอธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะเพี่�มป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพี โดยอาศัยโคัรงสิ่รา้งพ่ี�นฐานด้าน 

  อน่เที่อรเ์น็ตัแล้ะระบบส่ิ่�อสิ่ารโที่รคัมนาคัมจากภายนอก เพี่�อคัว่ามราบร่�นของการให้บรก่ารแบบออนไล้น์ แล้ะการดำาเน่นธุรก่จ 

  ด้านอ่�นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศ อย่างไรก็ด่กรณ่์เซึ่่รฟ์ัเว่อรเ์ก่ดหยุดชื่ะงักหรอ่ล้่ม บรษั่ที่ฯ แล้ะผู้ให้บรก่าร 

  เซึ่่รฟ์ัเว่อรอ์าจม่ข้อจำากัดในการเข้าถึึงเคัรอ่ข่ายสิ่ำารองอ่�น เน่�องจากระบบที่รพัียากรที่างด้านน่�ม่อยู่อย่างจำากัดหรอ่ม ่

  ค่ัาใชื่้จา่ยสูิ่ง

 • การดำาเน่นงานของบรษั่ที่ฯ ขึ�นอยู่กับการที่ำางานอย่างต่ัอเน่�องของระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ โดยเฉพีาะ 

  อย่างย่�งในส่ิ่ว่นของระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศท่ี่� เ ก่�ยว่กับก่จกรรมด้านการให้ ส่ิ่นเชื่่�อหร่อการขายป็ระกันภัย  

  การบรห่ารระบบบัญชื่่ แล้ะกระบว่นการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่� การที่ำางานท่ี่�ม่เสิ่ถ่ึยรภาพีแล้ะม่คัว่ามพีรอ้มให้บรก่าร ตัล้อดจน 

  การม่ป็ระส่ิ่ที่ธ่ผล้ของเที่คัโนโล้ย่แล้ะโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานของเคัรอ่ข่ายท่ี่�รบัรองระบบงานเป็็นส่ิ่�งสิ่ำาคััญต่ัอการดำาเน่นงาน  

  การให้บรก่ารลู้กค้ัา ชื่่�อเส่ิ่ยง แล้ะคัว่ามสิ่ามารถึของบรษั่ที่ฯ ในการแสิ่ว่งหาลู้กค้ัาแล้ะแหล่้งเง่นทีุ่นใหม่ รว่มถึึงการรกัษา 

  ลู้กค้ัาแล้ะแหล่้งเง่นทีุ่นเด่มไว่้ หากระบบดังกล่้าว่ล้้มเหล้ว่อาจก่อให้เก่ดการหยุดชื่ะงักของธุรก่จของบรษั่ที่ฯ แล้ะสิ่รา้ง 

  คัว่ามเส่ิ่ยหายตั่อชื่่�อเส่ิ่ยง ระบบเที่คัโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศของบรษั่ที่ฯ อาจได้รบัผล้กระที่บจากภัยธรรมชื่าต่ั ไฟัฟั้าหรอ่ระบบ 

  ส่ิ่�อสิ่ารโที่รคัมนาคัมขัดข้อง สิ่ภาพีส่ิ่�งแว่ดล้้อม ไว่รัสิ่คัอมพี่ว่เตัอร์ การเจาะเข้าระบบคัอมพี่ว่เตัอร์โดยแฮกเกอร ์ 

  การกระที่ำาอาชื่ญากรรม แล้ะภัยอ่�นๆ ต่ัอการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยของระบบ ซึ่ึ�งอาจที่ำาให้ธุรก่จหยุดชื่ะงัก แล้ะม่การใชื่ ้

  ข้อมูล้โดยม่ชื่อบ แล้ะอาจนำาไป็สู่ิ่คัว่ามเส่ิ่ยหายด้านชื่่�อเส่ิ่ยง บที่ล้งโที่ษด้านการกำากับดูแล้ หรอ่คัด่ฟ้ัองรอ้ง นอกจากน่�  

  บรษั่ที่ฯ ได้โอนถ่ึายระบบงานไอท่ี่บางส่ิ่ว่นไป็ยังคัล้าว่ด์ (Cloud-Based Platforms) ซึ่ึ�งบรษั่ที่ฯ ยังม่ป็ระสิ่บการณ์์จำากัด 

  ในการดำาเน่นงานแล้ะบำารุงรกัษาระบบงานไอท่ี่บนคัล้าว่ด์ หากบรษั่ที่ฯ ไม่สิ่ามารถึป็รบัป็รุงแล้ะพีัฒนาระบบเที่คัโนโล้ย ่

  สิ่ารสิ่นเที่ศ เพี่�อให้รบัรองป็รม่าณ์ท่ี่�เพี่�มขึ�นของส่ิ่นเชื่่�อแล้ะยอดขายป็ระกันภัยแล้้ว่ อาจม่ผล้กระที่บในที่างล้บตั่อคัว่ามสิ่ามารถึ 

  ในการหาลู้กค้ัาใหม่ การเป็ล้่�ยนสิ่ถึานภาพีของผู้ท่ี่�คัาดว่่าจะเป็็นลู้กค้ัาให้เป็็นลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ หรอ่การขายบรก่ารเพี่�มเต่ัม 

  ให้แก่ลู้กค้ัาเด่มในล้ักษณ์ะท่ี่�ป็ระหยัดต้ันทีุ่นแล้ะในชื่่ว่งเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม

4. ความเส่�ยงจากการเก็บรกัษาข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ

 บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามพีรอ้มในการป็ฏ่ิบัต่ัตัามพีระราชื่บัญญัต่ัป็้องกันแล้ะป็ราบป็รามการฟัอกเง่น พี.ศ. 2542 แล้ะท่ี่�แก้ไขเพี่�มเต่ัม  

 ซึ่ึ�งกำาหนดให้บรษั่ที่ฯ ตั้องเก็บข้อมูล้ของลู้กค้ัา เชื่่น ข้อมูล้ท่ี่�ใชื่้ระบุตััว่บุคัคัล้ รายล้ะเอ่ยดเก่�ยว่กับธุรกรรมของลู้กค้ัา แล้ะผล้การ 

 ป็ระเม่นคัว่ามเส่ิ่�ยงของลู้กค้ัา เป็็นระยะเว่ล้าส่ิ่บป็ีนับจากว่ันป็ิดบัญชื่่ของลู้กค้ัารายนั�น หรอ่ยุต่ัคัว่ามสัิ่มพีันธ์กับลู้กค้ัา ซึ่ึ�งถ่ึอว่่าเป็็น 

 ข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ของลู้กค้ัา โดยบรษั่ที่ฯ ม่การคัว่บคัุมการเข้าถึึง เก็บรกัษา ป็ระมว่ล้ผล้ ตัามคัว่ามเหมาะสิ่ม อย่างไรก็ตัาม  

 ด้ว่ยป็รม่าณ์ลู้กค้ัาจำานว่นมากอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ตักเป็็นเป็้าหมายของการโจมต่ัที่างไซึ่เบอร ์ ไว่รสัิ่คัอมพี่ว่เตัอร ์ การเจาะเข้าระบบ 
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 ทัี่�งที่างกายภาพีแล้ะที่างอ่เล้็กที่รอน่กส์ิ่ หรอ่การแที่รกแซึ่งระบบท่ี่�คัล้้ายกัน ทัี่�งน่� มาตัรการรกัษาคัว่ามป็ล้อดภัยของระบบ 
 อาจล้้มเหล้ว่หรอ่ไม่สิ่ามารถึป็้องกันการโจมต่ัได้ แล้ะอาจม่ข้อบกพีรอ่งด้านการออกแบบในโคัรงสิ่รา้งพี่�นฐานที่างเที่คัโนโล้ย ่

 ของบรษั่ที่ฯ จนที่ำาให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยง แล้ะถึูกโจมต่ัระบบได้ แล้ะอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ต้ัองได้รบับที่ล้งโที่ษด้านการกำากับดูแล้หรอ่ 

 การฟั้องคัด่ ซึ่ึ�งรว่มถึึงการดำาเน่นการภายใต้ัพีระราชื่บัญญัต่ัคัุ้มคัรองข้อมูล้ส่ิ่ว่นบุคัคัล้ พี.ศ. 2562

 ถึึงแม้บรษั่ที่ฯ จะม่แผนรองรบัในกรณ่์ฉุกเฉ่น แต่ัอาจเก่ดกรณ่์ท่ี่�การให้บรก่ารต้ัองหยุดชื่ะงักหรอ่ล้่าชื่้า ไม่ว่่าจะเป็็นผล้จาก 

 คัว่ามผ่ดพีล้าดของบุคัคัล้ภายนอก คัว่ามผ่ดพีล้าดของบรษ่ัที่ฯ ภัยธรรมชื่าต่ั หรอ่การถึูกโจมต่ัระบบคัว่ามป็ล้อดภัย ไม่ว่่าโดย 

 จงใจหรอ่ไม่ อาจกระที่บต่ัอชื่่�อเส่ิ่ยงของบรษั่ที่ฯ แล้ะคัว่ามสัิ่มพีันธ์กับลู้กค้ัาแล้ะแหล้่งเง่นทีุ่นของบรษั่ที่ฯ แล้ะอาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ  

 ตักอยู่ภายใต้ัการบังคัับใชื่้กฎหมาย บรษั่ที่ฯ อาจไม่ม่คัว่ามสิ่ามารถึเพี่ยงพีอในการกู้ค่ันข้อมูล้แล้ะบรก่ารทัี่�งหมดในกรณ่์ระบบ 

 หยุดที่ำางาน ป็ัจจยัเหล่้าน่�อาจที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ไม่สิ่ามารถึดำาเน่นการตัามคัำาขอส่ิ่นเชื่่�อแล้ะดำาเน่นงานที่างธุรก่จอ่�นๆ ที่ำาให้พีนักงาน 

 ของบรษั่ที่ฯ ต้ัองใชื่้เว่ล้าแก้ไขป็ัญหา ส่ิ่งผล้ให้รายได้ล้ดล้ง ที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่คัว่ามรบัผ่ดตัามกฎหมาย แล้ะที่ำาให้ลู้กค้ัาลั้งเล้ 

 ท่ี่�จะใชื่้ผล้่ตัภัณ์ฑ์์หรอ่บรก่ารของบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอธุรก่จ ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ 

 ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

5. ความเส่�ยงจากภาวะการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมท่�ม่การแข่งขันสูง 

 บรษั่ที่ฯ เผชื่่ญกับการแข่งขันในระดับสูิ่งในทีุ่กด้านของการป็ระกอบธุรก่จ แล้ะคัาดว่่าการแข่งขันดังกล้่าว่จะเพี่�มขึ�น โดยเฉพีาะ 

 จากข้อเท็ี่จจรง่ท่ี่�ว่่าตัล้าดธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคั แล้ะธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยในป็ระเที่ศไที่ยม่การแข่งขันสูิ่ง ในส่ิ่ว่นของธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อ  

 บรษั่ที่ฯ ม่การแข่งขันกับผู้ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัจำานว่นมาก ซึ่ึ�งรว่มถึึงผู้ป็ระกอบธุรก่จท่ี่�เป็็นสิ่ถึาบันการเง่นแล้ะ 

 ผู้ป็ระกอบธุรก่จท่ี่�ไม่ใชื่่สิ่ถึาบันการเง่น ในขณ์ะท่ี่�ธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยนั�น บรษั่ที่ฯ ต้ัองแข่งขันกับผู้ป็ระกอบธุรก่จนายหน้า 

 ป็ระกันภัยจำานว่นมากทัี่�งระดับเล้็ก แล้ะระดับใหญ่ เน่�องจากตัล้าดธุรก่จนายหน้าป็ระกันภัยของป็ระเที่ศไที่ยม่ล้ักษณ์ะ 

 กระจายตััว่สูิ่ง โดยบรษั่ที่นายหน้าป็ระกันภัยชื่ั�นนำาขนาดใหญ่อาจมุ่งเน้นไป็ยังกลุ้่มลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ ในตัล้าดโดยตัรง ซึ่ึ�งอาจเป็็น 

 การแข่งขันโดยตัรงกับบร่ษัที่ฯ ขณ์ะท่ี่�บร่ษัที่นายหน้าป็ระกันภัยขนาดเล็้กกว่่า รว่มถึึงบร่ษัที่ท่ี่�เชื่่�ยว่ชื่าญด้านเที่คัโนโล้ย ่
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 อาจสิ่ามารถึนำาเสิ่นอบรก่ารใหม่ๆ ท่ี่�แข่งขันกับบรษั่ที่ฯ ซึ่ึ�งสิ่ามารถึที่ำาให้เป็็นท่ี่�ยอมรบัจากตัล้าดได้อย่างรว่ดเรว็่ อก่ทัี่�งอุตัสิ่าหกรรมน่� 

 ยังม่แนว่โน้มของการคัว่บรว่มก่จการของผู้ป็ระกอบธุรก่จให้ส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัท่ี่�มักจะหาชื่่องที่างในการเข้าซึ่่�อ หรอ่เข้ารว่่ม 

 ล้งทีุ่นกับบรษั่ที่อ่�นๆ ในอุตัสิ่าหกรรมเด่ยว่กัน หรอ่พีัฒนาธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อผู้บรโ่ภคัของตันขึ�นมาเพี่�อใชื่้ป็ระโยชื่น์จากศักยภาพี 

 ในการดำาเน่นงานท่ี่�ม่อยู่ เพี่�อแข่งขันกับบรษั่ที่ฯ ในตัล้าดธุรก่จส่ิ่นเชื่่�อส่ิ่ว่นบุคัคัล้ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนรถึเป็็นป็ระกัน

 บรษั่ที่ฯ ยังม่การแข่งขันกับผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันในหล้ายด้าน เชื่่น การรบัรูใ้นแบรนด์แล้ะชื่่�อเส่ิ่ยงของแบรนด์  

 (Brand Awareness and Reputation) ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะอัตัราส่ิ่ว่นการให้ว่งเง่นส่ิ่นเชื่่�อเท่ี่ยบกับมูล้ค่ัาที่รพัีย์ส่ิ่นท่ี่�เป็็นป็ระกัน  

 (Loan-to-Value) คัว่ามยากง่ายแล้ะคัว่ามรว่ดเรว็่ ในการอนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อ อัตัราดอกเบ่�ย การกำาหนดราคัา ค่ัาเบ่�ยป็ระกันภัย  

 คัุณ์ภาพีของการให้บรก่ารลู้กค้ัา ป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีในการต่ัดตัามที่ว่งถึามหน่�แล้ะการยึดค่ันที่รพัีย์ส่ิ่นท่ี่�เป็็นป็ระกัน การเข้าถึึง 

 แหล้่งเง่นทีุ่นต้ันทีุ่นตัำา แล้ะป็ระส่ิ่ที่ธ่ภาพีด้านเที่คัโนโล้ย่ ทัี่�งน่� ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันในป็ัจจุบันแล้ะในอนาคัตั 

 อาจม่คัว่ามสิ่ามารถึเชื่่งการแข่งขันท่ี่�เหน่อกว่่าบรษั่ที่ฯ ในการดำาเน่นงานด้านใดด้านหนึ�งหรอ่หล้ายๆ ด้าน ดังท่ี่�กล้่าว่ข้างต้ัน

 นอกจากน่� บรษั่ที่ฯ ม่รายได้หล้ักจากดอกเบ่�ยของส่ิ่นเชื่่�อท่ี่�เรย่กเก็บจากเง่นให้กู้ย่มแก่ลู้กค้ัา เง่นกู้ย่มดังกล่้าว่ม่ดอกเบ่�ย  

 ซึ่ึ�งกำาหนดตัามป็ัจจยัต่ัางๆ รว่มถึึงอัตัราดอกเบ่�ยตัามอัตัราตัล้าด ณ์ เว่ล้าท่ี่�อนุมัต่ัส่ิ่นเชื่่�อ แล้ะตัามป็ระว่ัต่ัคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะเคัรด่ตั 

 ของผู้กู้ ทัี่�งน่� หากต้ันทีุ่นอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่ง (Reference Interest Rate) ป็รบัเพี่�มขึ�น ซึ่ึ�งที่ำาให้บรษั่ที่ฯ ม่ต้ันทีุ่นที่างการเง่น 
 สูิ่งขึ�น แล้ะอาจส่ิ่งผล้ให้บรษั่ที่ฯ ตั้องป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยกู้ย่มเพี่�มขึ�น ด้ว่ยเหตัุน่�ลู้กค้ัาอาจตััดส่ิ่นใจไม่ขอส่ิ่นเชื่่�อกับบรษั่ที่ฯ  

 ในอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�บรษั่ที่ฯ เสิ่นอ โดยเฉพีาะอย่างย่�งในกรณ่์ท่ี่�ผู้ให้กู้รายอ่�นไม่ป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยเง่นกู้ของตัน ขึ�นตัามอัตัรา 

 ในตัล้าด นอกจากน่� คัว่ามสิ่ามารถึของบรษั่ที่ฯ ในการรกัษาล้กูค้ัาป็จัจุบนัแล้ะแสิ่ว่งหาหรอ่ชื่กัชื่ว่นล้กูค้ัารายใหม่ รว่มถึึงคัว่ามสิ่ามารถึ 

 ในการแข่งขันของบรษั่ที่ฯ อาจได้รบัผล้กระที่บอย่างรุนแรง ในที่างกลั้บกันหากอัตัราดอกเบ่�ยอ้างอ่งล้ดล้ง ซึ่ึ�งจะส่ิ่งผล้ให้ 

 ต้ันทีุ่นที่างการเง่นล้ดล้ง ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ อาจเล้่อกขอรบัส่ิ่นเชื่่�อจากผู้ให้กู้รายอ่�นท่ี่�ให้อัตัราดอกเบ่�ยตัำากว่่า หากบรษั่ที่ฯ  

 ไม่ได้ป็รับล้ดอัตัราดอกเบ่�ยเง่นกู้ย่มของบร่ษัที่ฯ ล้งภายในระยะเว่ล้าท่ี่�เหมาะสิ่ม ทัี่�งน่�  ไม่ว่่าจะเป็็นกรณ่์ใด หากบร่ษัที่ฯ  

 ไม่ป็รบัอัตัราดอกเบ่�ยท่ี่�เสิ่นอแก่ลู้กค้ัาให้เหมาะสิ่ม หรอ่ผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันม่การป็รบัล้ดอัตัราดอกเบ่�ย เพี่�อดึงดูด 

 ลู้กค้ัา อาจที่ำาให้ลู้กค้ัาของบรษั่ที่ฯ หันไป็กู้ยม่จากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันแที่นท่ี่�จะกู้ยม่กับบรษั่ที่ฯ แล้ะอาจที่ำาให้ส่ิ่ว่นแบ่ง 

 ตัล้าดของบรษั่ที่ฯ ล้ดล้ง บรษั่ที่ฯ ต้ัองสิ่รา้งคัว่ามสัิ่มพัีนธ์อันด่กับคัู่ค้ัาในธุรก่จป็ระกันภัย เพี่�อให้คัู่ค้ัาเล้่อกที่ำาธุรก่จกับบรษั่ที่ฯ  

 มากกว่่าผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กัน ดังนั�น บรษั่ที่ฯ ต้ัองกำาหนดค่ัาตัอบแที่นในอัตัราท่ี่�สิ่ามารถึแข่งขันในตัล้าดได้เสิ่มอ  

 หากผู้ให้บรก่ารรายอ่�นในธุรก่จเด่ยว่กันสิ่ามารถึกำาหนดค่ัาตัอบแที่นในระดับท่ี่�ตัำากว่่ามากอาจส่ิ่งผล้กระที่บในที่างล้บต่ัอธุรก่จ  

 ฐานะที่างการเง่น ผล้การดำาเน่นงาน แล้ะโอกาสิ่ที่างธุรก่จของบรษั่ที่ฯ อย่างม่นัยสิ่ำาคััญ

6. ความเส่�ยงต่อการลงทุนของผู้ถุ่อหุ้น

 การล้งทีุ่นในหุ้น TIDLOR อาจก่อให้เก่ดคัว่ามเส่ิ่�ยงจากการล้งทีุ่นต่ัอผู้ถ่ึอหุ้นได้ เน่�องจากผล้ตัอบแที่นจากการล้งทีุ่นอาจ 

 ไม่เป็็นไป็ตัามท่ี่�ผู้ถ่ึอหุ้นคัาดหว่ัง โดยจะผันผว่นไป็ตัามราคัาของหุ้นแล้ะสิ่ภาว่ะการล้งทีุ่น นอกจากน่� ผล้ตัอบแที่นในรูป็ของ 

 เง่นป็ันผล้จะขึ�นอยู่กับผล้ป็ระกอบการของบรษั่ที่ฯ ในรอบป็ีนั�นๆ ดังนั�น ผู้ถ่ึอหุ้นอาจได้รบัผล้ตัอบแที่นมากกว่่าหรอ่น้อยกว่่า 
 ท่ี่�คัาดหว่ัง บรษั่ที่ฯ ได้ระบุคัว่ามเส่ิ่�ยงหล้ักแล้ะการบรห่ารคัว่ามเส่ิ่�ยงไว่้แล้้ว่ อย่างไรก็ตัาม ยังม่คัว่ามเส่ิ่�ยงอ่�นๆ ท่ี่�อาจจะเก่ดขึ�น 

 นอกเหน่อจากท่ี่�ระบุไว่้ ดังนั�น ผู้ถ่ึอหุ้นคัว่รศึกษาคัว่ามเส่ิ่�ยงแล้ะใชื่้ดุล้ยพี่น่จอย่างรอบคัอบในการตััดส่ิ่นใจล้งทีุ่น โดยยอมรบัว่่า 

 บรษั่ที่ฯ อาจไม่สิ่ามารถึป็้องกันคัว่ามเส่ิ่�ยงท่ี่�จะเก่ดขึ�นได้ทัี่�งหมด อ่กทัี่�งป็ัจจัยแว่ดล้้อมต่ัางๆ เชื่่น ภาว่ะเศรษฐก่จทัี่�งในป็ระเที่ศ 
 แล้ะต่ัางป็ระเที่ศ สิ่ถึานการณ์์ที่างการเม่อง การเป็ล้่�ยนแป็ล้งนโยบายของภาคัรฐั ตัล้อดจนเหตัุการณ์์ท่ี่�ไม่อาจที่ราบล่้ว่งหน้า  

 รว่มถึึงสิ่ถึานการณ์์ของโรคัอุบัต่ัใหม่ ล้้ว่นอาจส่ิ่งผล้กระที่บต่ัอ ผล้การดำาเน่นงานแล้ะการจา่ยเง่นป็ันผล้ของบรษั่ที่ฯ ได้
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