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. ความเสยีงจากธุรกิจหลักทรัพย์

)   ความเสยีงด้านความผันผวนของตลาดหลกัทรัพย์และภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย

ณ วันที   ธันวาคม    บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากรายได้จากดอกเบียเงินให้กู้ยืม รายได้ค่าธรรมเนียม และ

บรกิาร  และรายได้ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า   หรือคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ .  ร้อยละ .  และร้อยละ .   ของรายได้รวมจากโครงสร้างรายได้ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  

บรษิัทมีความเสียงจากความผันผวนของตลาดหลักทรพัย์ และตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า  รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ และการ

เมอืงภายในประเทศ และต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อความเชือมนั ปริมาณการซือขายหลักทรพัย์และสัญญา

ซือขายล่วงหน้าจะมีมลูค่าลดลง   และส่งผลกระทบให้รายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซือขายหลักทรพัย์และสัญญา

ซือขายล่วงหน้าลดลงด้วย

เพือรองรับความผันผวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อย   จึงมีนโยบายเพิมการลงทุนในหลักทรัพย์ทังในและนอกตลาด

หลักทรัพย์ การให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์คำ้ประกัน ตลอดจนเพิมแหล่งรายได้จากการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล  การให้

บรกิารซือขายตราสารหนี และหน่วยลงทุน   เพือกระจายความเสียงจากการพงึพารายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าในการซือขาย

หลักทรัพย์ รวมทังเป็นการเพมิประเภทการให้บริการแก่ลูกค้าเดิม และทำการตลาดเพือขยายฐานลูกค้าใหม่

)   ความเสยีงจากการแข่งขนัของผู้ประกอบการ ในธุรกิจด้านนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ และตัวแทนซือขาย

สัญญาซือขายล่วงหน้า  

การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าคาดว่าจะรุนแรงจากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทีมีมากถึง   บริษัท

และตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้าจำนวน  บริษัท   โดยทีบริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนซือขายสัญญาส่วนใหญ่จะ

เน้นนักลงทุนรายย่อย และเริมตังแต่วันที  มกราคม   มีการเปิดเสรีอัตราค่าธรรมเนียมซือขายหลักทรัพย์ ส่งผลให้อัตรา

ค่าธรรมเนียมการซือขายลดตำลงอย่างมาก  

เพือเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย์  ทรีนีตี  จำกัด   จึงได้กำหนดนโยบายทีจะรุกสรา้ง  และขยายฐาน

ลูกค้าทงัลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลและลูกค้าสถาบัน  รวมทังเน้นความสำคัญกับงานวิเคราะห์หลักทรัพย์เพือให้มกีารให้

บรกิารข้อมูลการวิเคราะห์ วิจัย เกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมคีุณภาพและทันต่อเวลาแก่ลูกค้า  บริษัทได้พัฒนา คิดค้น 

ปัจจัย กลยุทธ์  ข้อมูล และศาสตร์  ในหลากหลายมิติ หลากหลายมมุมอง เพือให้สามารถนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนได้ครอบ

คลุม   กว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน  นอกจากนัน  ยังมีนโยบายเพิมคุณภาพการให้บริการโดย

การฝึกอบรมให้ความรู้แกผู่้แนะนำผู้ลงทุนถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงินใหม่ๆ  เพือเพมิทางเลือกในการลงทุน   การใช้

ประโยชน์จากการสือสารในการรวบรวมข่าวสารทีเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าได้ทราบโดยเร็ว 

) ความเสยีงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ม ี  วิธีหลักคือ  

) แบบ Firm Underwriting   ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามทีรบัประกันหาก

ไมส่ามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมดผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์จะต้องรับซือหลักทรัพย์นันไว้เอง และ

) แบบ Best Effort Underwriting ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะพยายามจำหน่ายให้มากทีสุดเท่าทีจะทำได้และ

หากไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้หมด ก็ไมต่้องรับซือหลักทรัพย์นันไว้เอง

ดังนนั   บริษัทอาจเกิดความเสียงจากกรณีทีไมส่ามารถกระจายหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้เต็มจำนวนตามทีรับประกันไว้ ใน

กรณีแบบ Firm Underwriting บริษัทจะต้องเก็บหลักทรัพย์เหล่านันเข้าบัญชีเงินลงทุนซึงทำให้สภาพคล่องลดลง และอาจเกิด

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป  

ปัจจัยความเสียง่
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อย่างไรก็ตาม    เพือลดความเสียงดังกล่าวทีอาจเกิดขึนในอนาคต  บริษัทมีนโยบายในการรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ 

โดยจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเกียวกับหลักทรัพย์ ราคาเสนอขาย สภาวะตลาด และทดสอบความต้อง

การของลูกค้าและผู้ลงทุน รวมทังผลกระทบต่อการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องของบริษัท ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

จัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย เพือพิจารณารับเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกนัการจดัจำหน่ายหลักทรัพย์ 

)  ความเสียงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้า

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อความเสียงจากการผิดนัดชำระเงนิของลูกค้าในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ สภาพตลาดหลักทรัพย์แนวโน้ม

การเก็งกำไรโดยเฉพาะการซือขายหุ้นแบบหักกลบลบหนีภายในวันเดียวในช่วงทีตลาดมีแนวโน้มของราคาหุ้นทีลดลงซงึบริษัท

ได้ลดความเสียงในเรืองดังกล่าว     โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพือให้ได้ลูกค้าทีมคีุณภาพ   และมีการ

กำหนดวงเงินซอืขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า  หรือหลักประกัน   กำหนดเกณฑ์ทีเข้มงวดในการคัด

เลือกหลักทรัพย์ทีให้กู้ยืม (Credit Balance) และการเรียกหลักประกันเพิมและบังคับขายทีเข้มงวด ตลอดจนมขีันตอนในการ

ติดตามและดำเนินการในกรณีทีลูกค้าผิดนัดชำระเงิน 

ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด มียอดหนีเกินกว่ามูลค่าหลักประกันทีตังสำรองเผือหนีสงสัยจะสูญ

จำนวน  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของเงินกองทุน ซึงบริษัทฯได้มีการตังสำรองเผือหนีสงสัยจะสูญตามจำนวนหนีหลัง

หักมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้เต็มจำนวนแล้ว

) ความเสยีงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลียนแปลงของราคา อัตราดอกเบีย และอัตราแลกเปลียน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทังระยะสันและระยะยาวทีเป็นทังหลักทรัพย์เพือค้า และเผือขาย  รวมทังมกีาร

ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า  โดยบรษิัทจะแสดงมลูค่าหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วง

หน้าดังกล่าวตามมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ทังนีบริษัทจะคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพือค้าและเผือขายดังกล่าว 

จากราคาเสนอซือล่าสุด  ณ  สินวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุน ณ วันสินปี จากวิธีการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าว 

อาจส่งผลให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนเปลียนแปลงตามราคาหลักทรัพย์   และอัตราดอกเบีย   ณ   วันทำการสุดท้ายของปีดังกล่าว 

นอกจากนี   บริษัทมีเงนิลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงบรษิัทฯ จะคำนวณมูลค่าตามอัตราแลกเปลียน ณ สินวันทำการสุด

ท้ายของปีตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ  หรอือัตราแลกเปลียนตามสัญญาซือขายล่วงหน้าหากบริษัทฯได้มีการเข้า

ทำสัญญาเพอืลดความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน

สำหรับงบการเงินสินสุด ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทังสินจำนวน .  ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ .  ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี  ซงึมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน , .  ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ . ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยเงินลงทุนชัวคราวเพมิขึนจาก .  ล้านบาท เป็น .  ล้านบาท   ใน

ขณะทเีงินลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวอืนลดลงจาก  .  ล้านบาท  เป็น  .  ล้านบาท  และเงินลงทุนในตราสารหนี 

(Fixed Income) ลดลงจาก .  ล้านบาท  ปี   เป็นจำนวน .  ล้านบาท  ซึงลงทุนในตัวสัญญาใช้เงิน  ตัวเงินทีมี

ธนาคารรับรองหรืออาวัล  และตราสารหนีภาครัฐ  และเอกชน  สำหรับส่วนทีเหลือเป็นเงนิลงทุนในการร่วมค้าจำนวน   .  

ล้านบาท  นอกจากนี  ณ วันที   ธันวาคม    มีมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คงเหลือนอกงบดุลทีเป็นสถานะขาย

จำนวน  ล้านบาท

ในปี  บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนทังสิน .  ล้านบาท   ซึงเป็นกำไรจากการซือขายหลักทรพัย์

จำนวน  .   ล้านบาท  ขาดทุนจากการซือขายสัญญาซอืขายล่วงหน้า .  ล้านบาท ดอกเบีย  และเงินปันผลของหลัก

ทรัพย์ทังเพอืค้าและเผือขายจำนวน  .   ล้านบาท  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ด

เสร็จอนืจำนวน .  ล้านบาท และขาดทุนทียังไมเ่กิดขึนทีเพมิขึนในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน  .   ล้านบาท รวมทังได้รบั

รู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสีย จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  และการร่วมค้าจำนวน .  ล้านบาท
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จากการลงทุนในหลักทรัพย์ และสัญญาซือขายล่วงหน้า  ทังระยะสัน และระยะยาวทีบรษิัท   และบริษัทย่อยต้องแสดงมูลค่า

หลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม (Fair  Value)  อาจทำให้เกิดความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคา อัตราแลกเปลียน   และ

อัตราดอกเบียในการลงทุนแต่ละประเภทบริษัท  และบริษัทย่อยมีนโยบายการควบคุมความเสียง    และจำกัดผลขาดทุนราย

หลักทรัพย์และรายบัญชี   รวมทังมกีารรายงานกลยุทธ์การลงทุน  และความเสียงโดยผู้ดูแลบัญชีเงินลงทุน    และฝ่ายบริหาร

ความเสียง และข้อมูลการจัดการต่อคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนเป็นประจำเพือดูแลการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสียง

ทียอมรับได้ 

) ความเสยีงจากการโยกย้ายของบุคลากร

บรษิัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า โดยในปี  และปี   

บรษิัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์  และสัญญาซือขายล่วงหน้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ .   และ  .  ของราย

ได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยตามลำดับ ทังนี การดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์  และสัญญาซือขายล่วงหน้าซึงเป็นธุรกจิด้าน

บรกิาร บุคลากรถือว่ามีความสำคัญต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานมาก

อย่างไรก็ตาม  เพอืลดความเสียงด้านนี  บริษัทจงึมีนโยบายทีจะพัฒนาและเพิมพูนความรู้ของพนักงานทุกระดับในกลุ่มอย่าง

ต่อเนืองสมำเสมอ   เพือเพมิศักยภาพให้กบัพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร นอกจากนีบริษัทมีระบบการให้ผลตอบ

แทน และผลประโยชน์อืนๆ ทเีป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพตลาด และการแข่งขัน

) ความเสยีงจากการขัดข้องของระบบซือขายหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้า

ระบบซือขายหลักทรัพย์   และสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หลักทีสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ  บริษัทหลัก

ทรัพย์ ทรีนีตี จำกัดซึงหมายรวมถงึระบบคอมพิวเตอร์ทีเชอืมต่อกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดสัญญาซือขายล่วง

หน้า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี ในการทำคำสังซอืขาย  การให้บริการซือขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการ

ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย   ซึงการขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบจะมผีลกระทบโดยตรงกับลูกค้า และการ

ดำเนินงานและความน่าเชือถือของบริษัท   

ปัจจุบันบริษัทได้จดัให้มีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์   และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ทีเหมาะสมและเพียงพอแก่การ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงผ่าน

การพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การจัดให้มีศูนย์สำรองทีสาขาพระราม  เพอืรองรับกรณีระบบซือขายหลัก

ทรัพย์หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าทีสำนักงานใหญ่ขัดข้องการควบคุมไม่ให้บุคคลทีไมเ่กียวข้องเข้าถึง หรือล่วงรู้ข้อมลูทีสำคัญ 

การจัดให้มีการสำรองข้อมลู ละมีการทดสอบการนำข้อมลูสำรองกลับมาใช้งานรวมถึงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอด

ภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ทีสำนักงานใหญ่และศูนย์สำรอง

) ความเสยีงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทีเข้มงวดของหน่วยงาน

ทีกำกับดูแล

บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  และบรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด    ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ประกอบธุรกิจหลัก

ทรัพย์    ทปีรกึษาทางการเงิน  และตัวแทนซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงอยู่ภายใต้การควบคุม และกำกับของสำนักงาน

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และบริษัท ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใต้การควบคุมดังกล่าว  บริษัทย่อย

ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทีได้ประกาศใชใ้นปัจจุบัน และทีจะประกาศใช้ในอนาคตของหน่วย

งานดังกล่าวอย่างเคร่งครดั   การดำเนินงานของบริษัทย่อยภายใต้กฎเกณฑ์ทีเข้มงวดดังกล่าว  อาจทำให้เกิดข้อจำกัดต่อการ

กำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ลักษณะของบริการ รวมถึงกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัท  และผลการ

ดำเนินงานในอนาคต  

 

 

    



38 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

นอกจากข้อจำกัดดังกล่าว  การดำเนินงานภายใต้กฎเกณฑ์ทีเข้มงวดดังกล่าว อาจทำให้บริษัทมีความรับผิดชอบทีเกิดขึนจาก

ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  เช่น  ความผิดพลาดจากฝ่ายปฏิบัติการเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์  การ

ค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่าย   รวมถึงการเป็นทีปรึกษาทางการเงนิ  ซึงอาจทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบค่าปรับ  หรือการ

ลงโทษในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การตักเตือน การตัดคะแนน การสังพกัใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาต  ซึงอาจส่งผลกระทบ

ด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท  อย่างไรก็ตาม  เนืองจากบริษัทมีระบบควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด  

ประกอบกับบริษัทควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจดัให้มีคู่มือพนักงาน และมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

พนักงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีระบบการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ ดังนันบรษิัทเชือว่าโอกาสทีจะเกิดความเสียหาย

ทีมีนัยสำคัญต่อธุรกิจหลักทรัพย์จากความเสียงดังกล่าวมีน้อยมาก   ทังนีทีผ่านมา บริษัทไม่มีปัญหาหรือไม่เคยถูกกล่าวโทษ

จนถูกสังพกั หรือยกเลิกใบอนุญาต    

. ความเสียงจากการดำเนินธุรกิจทีปรึกษา

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว  บริษัทยังมรีายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านทีปรึกษาทางการ

เงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรนีีตี จำกัด และบริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด และรายได้ค่าทีปรกึษาด้านระบบจากบริษัท 

ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด โดยมีสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ .  ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยทังนี

การดำเนินธุรกิจด้านทีปรึกษาทางการเงินมีความเสียงในกรณีทีต้องมคีวามรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลทีถูก

ต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึงบริษัทลดความเสียงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของ

บริการ  บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพือสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ  รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบืองต้นของลูกค้า เพือทำการประเมินก่อนทีจะรับงาน

. ความเสียงต่อผู้ลงทนุของผู้ถือหลักทรัพย์

 ) ความเสยีงด้านสภาพคลอ่งของหุ้น

ณ  วันที   มีนาคม  หุ้นของบริษัทจำนวน , ,   หุ้นหรือร้อยละ .  ถือโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม Strategic partner 

และเป็นการถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน , ,  หุ้น   หรือร้อยละ .   แต่ด้วยปริมาณการซือขายหุ้นกลุ่มบริษัท

หลักทรัพย์ทีนักลงทุนให้ความสนใจน้อยกว่ากลุ่มอืน  ดังนันผู้ถือหุ้นอาจมคีวามเสียงทีจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในราคาที

ต้องการ

 ) ความเสยีงด้านการชำระหนีตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสียงด้านการชำระหนีตามตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ หมายถึง ความเสียงทีผู้ออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียง

พอทีจะนำเงินมาชำระหนีทีครบกำหนดตามตัวแลกเงิน   และหุ้นกู้ได้   ซึงกรณีนีจะเกิดขึนเมอืผู้ออกตัวแลกเงิน   และหุ้นกู้ไม่

สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครังใหม่ เพือนำเงินมาชำระหนีตัวแลกเงินและหุ้นกู้ทีออกเมอืครังก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ มสีภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนีทีจะครบกำหนดในปี  โดย 

ณ วันที  ธันวาคม   บริษัทและบริษัทย่อย มีเจ้าหนีตัวแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสันคงค้าง จำนวน   ล้านบาท เจ้าหนี

สถาบันการเงินคงค้าง จำนวน  ,  ล้านบาท  และหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน  ล้านบาท คิดเป็นภาระหนีรวมทังสินจำนวน  

,  ล้านบาท ซึงในกรณีทีบริษัทไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม ่ บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอืนอีก  ได้แก่ 

วงเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงินทียังไม่ได้เบิกถอน  จำนวน  ล้านบาท   การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตรา

สารหนทีีมสีภาพคล่อง  จำนวน    ล้านบาท  และเงินให้กู้ยืมระยะสันอนืจำนวน  ,   ล้านบาท  คิดเป็นยอดรวมทังสิน 

,  ล้านบาทซงึเพียงพอสำหรบัเงินกู้ยืมทีครบกำหนดภายใน  ปี
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. ความเสยีงทเีกิดขนึใหม่

 ) ความเสียงจากการเปลยีนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

เทคโนโลยีดิจทิัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจซึงในระยะยาว การเปลียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นความเสียง

ทีอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทังอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ทีสร้างมูลค่าเพิมให้กับองค์กรดังนัน 

บรษิัทได้กำหนดให้มีการติดตาม  และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   เพือนำมาพัฒนาการทำงาน 

ปรบัปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพือเพมิความสามารถในการแข่งขัน อาทิเชน่    การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data

 Analytic) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ข้อมลูการซือขาย และข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เพือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าให้มากขึน

 ) ความเสียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทีมากขึนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต  ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มาก

ขนึ อาทิ การโจรกรรมข้อมลู (Hacking) และการเรียกค่าไถ่ (Ransom) บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Security  Policy)  ได้แก่  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจำแนกชันความลับและการจัดการ

ข้อมลู แนวทางการใช้สือสังคมออนไลน์ และการติดต่อสือสารทาง email ตลอดจนการปรับปรุงเครืองมือเพอืป้องกันการโจมตี

ช่องโหว่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ให้แก่พนักงาน

 

  




