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การบริหารจัดการความเส่ียง

บรษัิทฯ ไดมี้การก�าหนดนโยบายความเสี่ยงเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความ 
ส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง และไดมี้การแตง่ตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงเพ่ือก�าหนดกรอบการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร 
โดยก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดป้ฏิบตัติาม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ย กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูบ้รหิารสายงาน
จากสายงานการเงิน สายงานปฏิบตักิาร และการก�ากบัดแูล มีการ
ประชมุเป็นรายไตรมาส เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้ และคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

ทัง้นี ้ แผนกบรหิารความเสีย่งซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งมีการปฏิบตัติามแผนความเสีย่ง เชน่ การก�าหนด
วตัถปุระสงค ์การระบคุวามเสีย่ง การประเมินความเสีย่ง การจดัการ
ความเสีย่ง การควบคมุความเสีย่ง การตดิตามการประเมินผลการ
บรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ โดยด�าเนินการออกแบบเครือ่งมือเพ่ือใชใ้น 
การบรูณาการบรหิารความเสีย่ง เชน่ การจดัท�า KRIs Dashboard 
รวมถงึสรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ืองผา่นการ
ฝึกอบรมใหพ้นกังานมีความรูเ้ขา้ใจทั่วทัง้องคก์ร การจดัประชมุเชิง
ปฏิบตักิารใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังาน การออกจดหมายขา่ว เป็นตน้

ปัจจยัความเสี่ยงตอ่การด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯ
1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์

1.1 ความเสี่ยงดา้นการกระจุกตวัของสินทรัพย์
บรษัิทฯ มีแนวโนม้ความเสีย่งจากการท่ีโรงแรมของบรษัิทฯ มีการ 

กระจกุตวัอยูใ่นประเทศไทย และประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่อาจมีผลกระทบ 
ต่อผลประกอบการทางการเงินเชิงเศรษฐกิจและสงัคม ตลอด 
จนวิกฤตกิารณท์างการเมือง หรอืเหตกุารณท่ี์ส�าคญัซึง่มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ธรุกิจการทอ่งเท่ียวในภมิูภาคดงักลา่ว

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ มีกลยทุธก์ารกระจายการลงทนุของสนิทรพัย ์ดงันี ้
1. มุง่เนน้การลงทนุใหเ้กิดความหลากหลายและครอบคลมุจดุหมาย

ปลายทางซึง่เป็นทัง้เมืองหลกัและเมืองรอง ซึง่จะชว่ยเปิดโอกาส
ในความเป็นไปไดใ้นการท�าธรุกิจทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ฟิลปิปินส ์นอกจากนี ้ในอนาคตบรษัิทฯ วางแผนการลงทนุขยาย
เครอืขา่ยโรงแรมไปในภมิูภาคเอเซียแปซฟิิกเพ่ือใหเ้กิดการกระจาย
ของสนิทรพัยอ์ยา่งตอ่เน่ือง

2. การขยายพอรต์โฟลโิอโรงแรมท่ีครอบคลมุทกุระดบัตัง้แตร่ะดบั 5 
ดาวจนถงึระดบับดัเจ็ท ชว่ยใหบ้รษัิทฯ มีฐานลกูคา้ท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี ้การพฒันาโรงแรมบดัเจ็ทภายใตแ้บรนด ์“ฮ็อป อินน”์ 
ซึง่เนน้นกัทอ่งเท่ียวในประเทศชว่ยลดการพึง่พานกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ

3. เลือกและวา่จา้งกลุม่บรษัิทผูบ้รหิารโรงแรมชัน้น�าไดแ้ก่ Hyatt 
International, Marriott International และ Inter-Continental Hotels 
Group เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายทัง้ในแงแ่บรนดแ์ละสนิทรพัย์
เพ่ือลดความผนัผวนทางดา้นรายได ้

1.2 ความเสี่ยงทางการแข่งขัน
ธรุกิจโรงแรมเป็นธรุกิจหนึง่ท่ีมีการแขง่ขนัสงู โดยท่ีมีผูใ้หบ้รกิาร

รายใหมเ่ขา้สูต่ลาดอยา่งสม�า่เสมอซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ผลประกอบ
การทางการเงินและการเจรญิเตบิโตตอ่บรษัิทฯ 

การตอบสนองความเสีย่ง
 1. บริษัทฯ ปรบัโครงสรา้งผูบ้ริหารเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและ

เป็นการเตรยีมพรอ้มของบรษัิทฯ ส�าหรบัการแขง่ขนัในสภาวะ 
อตุสาหกรรมท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยบรษัิท ด ิ เอราวณั 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) จะมุง่เนน้การพฒันาและเพ่ิมความสามารถ 
ในการแขง่ขนั เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของโรงแรมระดบั 3-5 ดาว 
ท่ีสรา้งผลตอบแทนท่ีดีในขณะท่ีบรษัิท เอราวณั ฮ็อป อินน ์จ�ากดั 
(บรษัิทยอ่ย) จะมุง่เนน้การพฒันาและขยายโรงแรม HOP INN 
ในภมิูภาคเอเซียแปซฟิิก เพ่ือกา้วสูก่ารเป็นผูน้ �าเครอืขา่ยโรงแรม
บดัเจ็ท

2. บรษัิทฯ ตอบสนองการแขง่ขนัโดยมุง่เนน้อยา่งเฉพาะเจาะจงใน
แงข่องการขาย การตลาด รายได ้และชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย 
นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการสง่มอบประสบการณ์
การใหบ้รกิารและการดแูลท่ีดีเลศิแก่ลกูคา้ ซึง่ถือเป็นสิง่ท่ีบรษัิทฯ 
ใหค้วามส�าคญัเป็นล�าดบัแรก รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑอี์กดว้ย

3. บรษัิทฯ มีการกระจายความเสีย่งของธรุกิจโดยการพฒันาเครอื
ขา่ยโรงแรมระดบับดัเจ็ทซึง่มีการแขง่ขนันอ้ยกวา่ตลาดอ่ืนในแง่
ของโรงแรมระดบับดัเจ็ทท่ีเป็นเครอืขา่ย ขณะท่ีบรษัิทฯ มีการ
เลือกท�าเลท่ีตัง้และแบรนดท่ี์แข็งแกรง่ส �าหรบัโรงแรมระดบัอ่ืน
เพ่ือความไดเ้ปรยีบเชิงแขง่ขนั นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัไดมี้การปรบั
เพ่ิมรูปแบบการใหบ้รกิารเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ใน
ปัจจบุนัมากขึน้เชน่ การเพ่ิมหอ้งพกัประเภท HOP Plus ของโรงแรม 
HOP INN ท่ีสามารถใหล้กูคา้เขา้พกัได ้3 ทา่น/หอ้ง ซึง่เหมาะกบั
ลกูคา้ท่ีพกักบัเพ่ือนหรอืครอบครวั โดยไมต่อ้งพกัแยกหอ้ง
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4. บรษัิทฯ มีการตดิตามการแขง่ขนัทางการตลาดเป็นประจ�า เชน่ 
การวิเคราะหต์วัชีว้ดัทางการแข่งขนัท่ีส �าคญั รวมไปถึงการท�า 
Market Survey, การประเมินความพงึพอใจ และการตรวจสอบ
คณุภาพและการบรกิาร เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มีความสามารถ
ในการแขง่ขนัอยา่งตอ่เน่ือง

1.3 ความเสี่ยงจากการขยายการลงทนุไปตา่งประเทศ
บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ส่งผลให้

บรษัิทฯ มีความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของอตัราคา่เงิน 
การเปลี่ยนแปลงของมลูคา่การลงทนุ ความลา่ชา้ในการก่อสรา้ง 
กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ในการด�าเนินกิจการโรงแรม รวมถงึการ
ขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง

การตอบสนองความเสีย่ง
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลโครงการลงทุนในต่าง 

ประเทศอยา่งใกลชิ้ด โดยการท�า Due Diligence วางแผนงาน และขัน้
ตอนการลงทนุอยา่งละเอียด การปอ้งกนัความเสีย่งแบบธรรมชาตจิาก 
อตัราแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) รวมทัง้มีการวา่
จา้งท่ีปรกึษา ผูมี้ความรูค้วามเช่ียวชาญในประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุ 
เพ่ือลดความเสีย่ง ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการด�าเนินงานในตา่งประเทศ 
อยา่งไรก็ดีทกุโครงการไดก่้อสรา้งเสรจ็สิน้ตามแผนท่ีก�าหนด

1.4 ความเสี่ยงเมือ่พฤตกิรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรา้งทางดา้นประชากรสง่ผลใหเ้กิด

ความแตกตา่งของกลุม่นกัทอ่งเท่ียว พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวและ 
รูปแบบความตอ้งการในการเดนิทาง บรษัิทฯ จงึเผชิญความเสีย่งซึง่
อาจจะสญูเสยีสว่นแบง่ทางการตลาด ท่ีไมส่ามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
กลุม่เปา้หมายหรอืไมเ่ขา้ใจถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค

การตอบสนองความเสีย่ง
1. มีการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ทกุๆ การบริการอย่าง

สม�า่เสมอเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ลกูคา้มีความพงึพอใจตอ่การบรกิารของ
โรงแรม

2. การปรบัปรุงการบรกิารอยา่งตอ่เน่ืองซึง่เป็นภารกิจในล�าดบัแรก
โดยผา่นการรบัฟังความเหน็ของลกูคา้ก่อนท่ีจะด�าเนินการวิเคราะห์
เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้

3. มีการติดตามการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของเทรนด ์
ผูบ้รโิภคอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ไดอ้ยา่งทนัทว่งที 

2. ความเสี่ยงดา้นการด�าเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงของการบริหารจดัการหว่งโซ่อุปทาน

เหตผุลหลกัท่ีหลายบรษัิทฯ ไดเ้ผชิญความทา้ทายความเสี่ยง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ มีผูเ้ก่ียวขอ้งจ�านวนมาก การถือครอง
วสัดจุ �านวนมากจนสง่ผลถงึตน้ทนุของบรษัิทฯ การขึน้คา่แรงงาน ขัน้ต �า่ 

การขาดแคลนผูร้บัเหมา การขาดแคลนแรงงาน ปัญหาทางการเงินของ
ผูร้บัเหมา ราคาวสัดเุพ่ิมสงูขึน้ การขาดแคลนวสัดกุ่อสรา้ง หรอืการไม่
สามารถจดัสง่วสัดกุ่อสรา้งไดต้รงตามเวลา

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ ไดก้�าหนดวิธีการหรอืแนวทางเพ่ือตอบสนองความเสีย่งท่ี

ส �าคญั เชน่ การจดัล�าดบัความส�าคญัของผูร้บัเหมา คูค่า้ การปรบัปรุง
ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณต์า่งๆ รว่มกบัคูค่า้ ผูร้บัเหมา เป็นระยะ 
การถือครองวสัดใุนระดบัท่ีเหมาะสมแก่สถานการณปั์จจบุนั และ
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด�าเนินการ การก�าหนดคา่แรงท่ีแนน่อนไวใ้น
สญัญาการวา่จา้ง การหาช่องทางการจา้งแรงงานในรูปแบบใหม่ 
การสรรหาคูค่า้ และผูร้บัเหมาท่ีหลากหลาย รวมถงึการตรวจสอบความ
นา่เช่ือถือทางการเงินก่อนเริม่โครงการ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดมี้การ
พิจารณาหาคูค่า้ทอ้งถ่ิน และมีคูค่า้ในสว่นงานท่ีส�าคญัอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม โดยไดมี้การจดัเก็บฐานขอ้มลูคูค่า้เพ่ือใชใ้นการบรหิาร
ความเสีย่งและความเสีย่งดา้นหว่งโซอ่ปุทาน

2.2 ความเสี่ยงจาก ดจิทิลัและเทคโนโลยใีหม่
ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างรวดเรว็เช่นการใช้

ปัญญาประดษิฐ์ (AI) การวิเคราะหเ์ชิงคาดการณ ์(Predictive Analytic) 
Internet of Things การพฒันาการหุน่ยนต ์ซึง่จะกลายมาเป็นสว่นหนึง่
ทางดา้นวิทยาการของธรุกิจโรงแรม บรษัิทฯ อาจเผชิญความเสีย่งใน
กรณีท่ีไมส่ามารถตดิตามแนวโนม้การเปลีย่นแปลงการเขา้สูด่จิิทลั 
ไดอ้ยา่งทนัทว่งที หรอือาจท�าใหเ้สยีเปรยีบในการแขง่ขนัได้

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ มีการจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกิจประกอบดว้ยสมาชิก

ซึง่มาจากพนกังานของแผนกตา่งๆ เพ่ือชว่ยในการจดัท�าโครงการตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมินวตักรรมและเทคโนโลยี มีการศกึษา พฒันา
ระบบและการท�างานแบบใหม ่เชน่ การเช็คอิน เช็คเอา้ท ์แบบไรก้าร
สมัผสั การใชส้มารท์โฟนแทนคียก์ารด์ การช�าระเงินอิเลก็ทรอนิกส ์
การประชมุแบบไฮบรดิ การใชหุ้น่ยนตใ์นการใหบ้รกิารและท�าความ
สะอาดโรงแรม ซึง่แนวความคดิรเิริม่จะสง่ผลใหมี้การปรบัปรุงการสง่
มอบประสบการณใ์หแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และลดตน้ทนุ
ในการบรหิารงานในระยะยาว รวมไปถงึมีการสนบัสนนุใหพ้นกังานน�า
เสนอไอเดียใหม่ๆ  ในการพฒันารูปแบบการท�างานใหม่ๆ ใหแ้ก่บรษัิทฯ

2.3 ความเสี่ยงทางดา้นเศรษฐกจิมหภาค และ ความไม่
แน่นอนของภมูรัิฐศาสตร์

2.3.1 ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกิจมหภาค ดว้ยความไมแ่นน่อนทาง
ดา้นเศรษฐกิจ ซึง่มีผลกระทบโดยตรงตอ่ผลประกอบการของ
ธรุกิจโรงแรมทกุภาคสว่น สง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษัิทฯ 
ไดร้บัผลกระทบจากธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเป็นขาลงดว้ยเช่นกนั 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่สภาวะเศรษฐกิจไทยในชว่งชะลอตวัหรอื
ถดถอย ท่ีธรุกิจของโรงแรมอาจเผชิญ ไดแ้ก่
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• การใชจ้า่ยของรฐับาลท่ีต�า่กวา่คาดการณ์
• การวา่งงานท่ีสงูขึน้
• คา่แรงหรอืรายไดท่ี้ต�า่ลง
• ความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคลดลง
• อตัราดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้
• การแข็งคา่ของเงินบาท
• การขึน้ราคาน�า้มนั

2.3.2 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภมิูรฐัศาสตร ์ บริษัทฯ 
อาจไมส่ามารถหลกีเลีย่งความเสีย่งทางดา้นภมิูรฐัศาสตร ์โดย
อาจเก่ียวขอ้งกบัสงครามระหวา่งประเทศ ภยัก่อการรา้ย ความ
ตงึเครยีดดว้ยปัญหาระหวา่งประเทศ ซึง่จะมีผลกระทบตอ่
การเมืองภายในประเทศ หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศซึง่
จะตอ่เน่ืองเป็นลกูโซ ่สง่ผลทางลบโดยตรงกบัเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและสภาพแวดลอ้มทางการเงินของบรษัิทฯ รวมถงึผล
ประกอบการและการเจรญิเตบิโตของบรษัิทฯ

การตอบสนองความเสีย่ง
ความเสีย่งทางดา้นเศรษฐกิจมหภาค และความไมแ่นน่อนของ

ภมิูรฐัศาสตรเ์กิดจากปัจจยัภายนอกดงักลา่วซึง่อยูน่อกเหนือการ
ควบคมุ 

ส �าหรบัปัจจยัเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจมหภาค บริษัทฯ ไดมี้การ 
เตรยีมพรอ้มเพ่ือพิจารณาเปลีย่นแปลงมาตรการตา่ง  ๆใหส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณอ์ยูเ่สมอ โดยมีการตดิตามตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจท่ีส �าคญั 
โดยในสว่นของความไมแ่นน่อนของภมิูรฐัศาสตรซ์ึง่ก่อใหเ้กิดการหยดุ
ชะงกัของหว่งโซอ่ปุทาน การชะลอการลงทนุ ราคาพลงังานมีความ
ผนัผวนท�าใหค้า่ขนสง่เพ่ิมขึน้ทั่วโลก และยงัสง่ผลถึงความมั่นคง
ทางดา้นอาหาร นอกเหนือจากนีย้งัมีความตงึเครยีดระหวา่งประเทศ
มหาอ�านาจท่ีเกิดขึน้เป็นระยะๆ

ดงันัน้บรษัิทฯ จงึไดป้ระเมินความไมแ่นน่อน ตดิตามและวิเคราะห์
สถานการณต์า่งๆ อยา่งใกลชิ้ด และค�านงึถงึความเสี่ยงอยา่งรอบ
ดา้นท่ีมีผลกระทบกบัการบรหิารธรุกิจโรงแรมเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูทนัตอ่
เหตกุารณ ์ ส�าหรบัการเตรยีมแผนรองรบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยา่ง
เหมาะสมและความพรอ้มในการปรบัตวั รวมถงึการวางแผนทางการ 
เงินตามแผนกลยทุธข์องบริษัทฯ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดมี้การกระจาย 
ความเสีย่งโดยลดการพึง่พาลกูคา้จากประเทศใดประเทศหนึง่ 

2.4 ความเสีย่งในการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละ
ข้อมูล
ความเสีย่งในการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละขอ้มลู เป็น

ภยัคกุคามท่ีส�าคญัในปัจจบุนัตอ่การด�าเนินธรุกิจ เน่ืองจากบรษัิทฯ 
มีลกัษณะการจดัเก็บขอ้มลูลกูคา้จ�านวนมากซึง่ควรไดร้บัการปกปอ้ง
ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัขัน้สงู เพ่ือหลกีเลี่ยงความเป็นไป
ไดใ้นการเขา้ถึงขอ้มลูอย่างไม่ถกูตอ้ง การรั่วไหลของขอ้มลู และ 
เกิดการชะงกังนัในการด�าเนินธรุกิจ ซึง่อาจสง่ผลตอ่ช่ือเสยีงภาพลกัษณ ์
การปฏิบตัติามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และความเสยีหายทางการเงิน

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ ไดมุ้ง่เนน้ การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละขอ้มลู 

ซึง่จะบรูณาการรว่มกบักลยทุธท์างธรุกิจ โดยท่ีบรษัิทฯ ยงัคงลงทนุ
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาระบบการรกัษาความปลอดภยั และขัน้ตอน
การปฏิบตังิานเพ่ือปกปอ้งธรุกิจ ลกูคา้ และผูมี้สว่นไดเ้สยี บรษัิทฯ 
ก�าหนดงบประมาณลงทนุในความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ 
ไดมี้การก�ากบัดแูลความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล และสรา้งความ
เช่ือมั่นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดมี้การสรา้งความตระหนกัรูเ้รือ่ง Data Privacy & 
Security ผา่นการจดัอบรม การสือ่สารผา่น Newsletter และ Townhall 
นอกจากนีย้งัไดมี้การทดสอบพนกังานในเรือ่งของ Phishing Email 
Testing ประจ�าปี 2565 และไดมี้การจดัตัง้คณะกรรมการการประกนั
ภยัดา้นความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์ (Cyber Security Insurance 
Committee) เพ่ือท�าการศกึษา และจดัหาบรษัิทประกนัภยัดา้นความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอรใ์หแ้ก่บรษัิทฯ ซึง่ถือเป็นการกระจายความเสีย่ง
ดา้นผลกระทบหากเกิดเหตกุารณข์ึน้

2.5 ความเสีย่งดา้นทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัของพนกังานซึ่งเป็นปัจจยั

หลกัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูค่วามส�าเรจ็ ดงันัน้ ความไมเ่พียง
พอของพนกังานและความเสี่ยงท่ีจะไมส่ามารถรกัษาบคุลากรท่ีมี
ศกัยภาพ อาจท�าใหป้ระสทิธิภาพและประสทิธิผลการด�าเนินงาน
ลดลง หรอืขาดความตอ่เน่ืองในการด�าเนินธรุกิจ

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ ไดจ้ดัการความเสีย่งโดยการสรา้งความผกูพนัระหวา่ง

พนกังานกบัองคก์รและพฒันาความรูค้วามสามารถอยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือเพ่ิมพนูความรูใ้นทกัษะดา้นตา่งๆ เพ่ือรกัษาพนกังานท่ีเป็นก�าลงั
ส �าคญั และดงึดดูบคุลากรเขา้มารว่มงานกบับรษัิทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 
เชน่ การจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล การจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีน
รูผ้า่นชอ่งทางออนไลน ์การสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามสายอาชีพผา่น
การหมนุเวียนโอนยา้ย และเลือ่นต�าแหนง่ มุง่เนน้เรือ่งสขุภาวะท่ีดีและ
อตัราคา่จา้งท่ีเป็นธรรม ก�าหนดใหส้ถานท่ีท�างานมีความหลากหลาย
ในการท�างาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้
ดีขึน้ รวมไปถงึการเพ่ิมชอ่งทางการสรรหาบคุลากรโดยมีการลงนาม
บนัทกึความเขา้ใจ (MOU) รว่มกบัมหาวิทยาลยัในบางต�าแหนง่งาน
เพ่ือลดความเสีย่งในการสรรหาบคุลากร มีการน�ากลยทุธก์ารบรหิาร
จากลา่งขึน้บน เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการท�างานในรูปแบบใหม่
รวมถงึสนบัสนนุถงึความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของ
พนกังานอยา่งเทา่เทียมโดยไมแ่บง่แยกเชือ้ชาต ิสผิีว เพศ อาย ุศาสนา
และความเช่ือ เพ่ือเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้มาเป็นพนกังาน และรกัษา
พนกังานอยูก่บัองคก์รอยา่งยาวนาน
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2.6 ความเสี่ยงจากภยัอันตราย
ปัจจัยภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและการ

ด�าเนินงานของบรษัิทฯ สว่นใหญ่เป็นเรือ่งท่ีไมส่ามารถควบคมุและ 
คาดการณไ์ด ้ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ (น�า้ท่วม, แผ่นดินไหว) 
การก่อการรา้ย หรอืความไมส่งบทางการเมืองทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ เป็นตน้

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ มีการจดัท�าประกนัภยัคุม้ครองความเสีย่งทกุประเภท 

คุม้ครองการขาดรายไดจ้ากการหยดุด�าเนินธรุกิจ และคุม้ครองภยั
ความรุนแรงทางการเมือง เพ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้
โดยตรงตอ่ทรพัยส์นิ และผลประกอบการของบรษัิทฯ นอกจากนี ้
บรษัิทฯ ยงัมีการก�าหนดมาตรการท่ีรดักมุเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระ
ทบตอ่ทรพัยส์ินและการด�าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว 
โดยมีการเพ่ิมล�าดบัความเขม้งวดใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต์าม
มาตรฐานสากล และไดมี้การจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Committee) เพ่ือท�าการตดิตาม
เหตกุารณฉ์กุเฉินตา่งๆ ระบคุวามเสีย่งท่ีส �าคญั ประเมินระดบัความ
รุนแรง และจดัเตรยีมแผนท่ีเหมาะสมเพ่ือท�าการรบัมือ และสือ่สารไป
ยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทนัทว่งที รวมไปถงึการพฒันามาตรฐานในการ
ปอ้งกนัความเสีย่งจากเหตกุารณฉ์กุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้อีก

ซึง่ปัจจยัภายนอกเหลา่นี ้สง่ผลกระทบตอ่จ�านวนนกัทอ่งเท่ียว
ตา่งชาติท่ีเขา้มาในประเทศซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายไดแ้ละ
ก�าไรของธรุกิจ ซึง่มีทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ขึน้อยูก่บัความรุนแรง
และความตอ่เน่ืองของเหตกุารณ ์อยา่งไรก็ตาม โรงแรมของบรษัิทฯ 
ด�าเนินการบรหิารภายใตผู้ป้ระกอบการโรงแรมนานาชาต ิซึง่ตอบ
โจทยก์ารตอบสนองความเสีย่งจากเหตกุารณท่ี์ไมป่กตซิึง่เกิดขึน้รอบ
โลกและมีแผนบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรองรบัเหตกุารณ์
ท่ีอาจจะเกิดขึน้

3. ความเสี่ยงดา้นการเงนิ
3.1 ความเสี่ยงทางการเงนิและสภาพคล่อง

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ไดส้ง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
ไดร้บัผลกระทบในดา้นของสภาพคลอ่งและกระแสเงินสดอยา่งหลกี
เลี่ยงไม่ได ้ อย่างไรก็ดีสถานการณใ์นช่วงปีท่ีผ่านมาไดมี้การปรบั
ตวัดีขึน้จากการผอ่นคลายมาตรการและการเปิดประเทศรบันกัทอ่ง
เท่ียวตา่งชาติ

การตอบสนองความเสีย่ง
การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ 

ใหค้วามส�าคญัอยา่งมาก โดยบรษัิทฯ ไดด้ �าเนินการมาตรการตา่งๆ 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตร่ะยะแรกของสถานการณ์
จนถึงปัจจบุนั เช่น การเจรจาขอผ่อนผนัค่าใชจ้่ายกบัผูมี้ส่วนได้
เสยีทกุภาคสว่น การไดร้บัวงเงินกูเ้พ่ิมเตมิจากสถาบนัทางการเงิน 

การไดร้บัการสนบัสนนุจากเจา้หนีเ้พ่ือปรบัเปลีย่นเง่ือนไขการช�าระ
คืนเงินกู ้ รวมถึงมาตรการควบคมุตน้ทนุอย่างเขม้งวดและลดค่า 
ใชจ้า่ยท่ีไมจ่ �าเป็น

นอกจากนีใ้นปี 2565 บรษัิทฯ ไดด้ �าเนินธุรกรรมการซือ้ขาย
ทรพัยส์นิของโรงแรม 3 แหง่ ไดแ้ก่ โรงแรม ไอบสิ สไตล ์กระบ่ี โรงแรม 
ไอบสิ ภเูก็ต กะตะ และโรงแรม ไอบสิ หวัหิน มลูคา่รวม 1,050 ลา้นบาท 
โดยเงินท่ีไดร้บัจากธรุกรรมนีช้ว่ยสนบัสนนุสถานะทางการเงินของ 
บรษัิทฯ ใหมี้ความแข็งแกรง่มากขึน้อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัมีการจดัท�า 
งบประมาณเพ่ือบรหิารจดัการและตดิตามสถานะทางการเงินอยา่ง
สม�า่เสมอ ประกอบกบัสถานการณใ์นชว่งปีท่ีผา่นมาปรบัตวัดีขึน้ซึง่
ท �าใหส้ถานะทางการเงินและตวัชีว้ดัทางการเงินท่ีส �าคญัของบรษัิท
ปรบัตวัดีขึน้ (อา้งอิงตามรายงานการวิเคราะหแ์ละค�าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ)

4. ความเสี่ยงดา้นกฎระเบยีบ
4.1 ความเสี่ยงทางดา้นการก�ากับดแูลและการปฏบิตัติาม

กฎหมาย
4.1.1 ความเสีย่งท่ีบรษัิทฯ ประสบคือ ความเสีย่งทางดา้นการก�ากบั

ดแูลและปฏิบตัติามกฎหมาย สง่ผลตอ่ความเสยีหายทางการ
เงินและคา่ปรบั ซึง่เกิดจากการไมป่ฎิบตัติามท่ีหนว่ยงานก�ากบั
ดแูลก�าหนด

4.1.2 บรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบดา้นการทอ่งเท่ียว
ระดบัประเทศ และในการด�าเนินธรุกิจในตา่งประเทศก็ตอ้ง
ปฏิบตัใิหไ้ดต้ามกฎหมายท่ีประเทศนัน้ๆ ก�าหนด ดว้ยสภาพ
แวดลอ้มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรอืมีกฎหมายใหม่
ท่ีออกมาบงัคบัใชเ้ป็นระยะๆ จงึมีความเป็นไปไดท่ี้ บรษัิทฯ 
อาจปฏิบตัติามไดไ้มค่รบถว้น

การตอบสนองความเสีย่ง
1. บรษัิทฯ ขบัเคลื่อนองคก์รเพ่ือลดความเสี่ยงทางดา้นการก�ากบั

ดแูล เชน่ การก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่
ตา้นการคอรร์ปัชั่น คูมื่อจรยิธรรมธรุกิจ และจรรยาบรรณคูค่า้ธรุกิจ 
เพ่ือท่ีจะสรา้งความเช่ือมัน่ตอ่การตอบสนองความเสีย่งในการก�ากบั
ดแูลการปฏิบตังิาน บรษัิทฯ ไดก้�าหนดใหมี้การฝึกอบรมภาคบงัคบั 
เพ่ือแบ่งปันความรูเ้รื่องการทจุริต (Corruption Knowledge 
Sharing) ใหแ้ก่พนกังานทกุคน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการก�ากบัดแูล
การปฏิบตังิานท่ีเป็นรูปธรรม อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัไดมี้การจดัตัง้คณะ
กรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือดแูลและก�ากบัการปฏิบตัิ
งานใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

2. บรษัิทฯ มีการตดิตามกฎหมาย กฎระเบียบใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจโรงแรมอย่างใกลชิ้ด รวมถึงมีการว่าจา้งบรษัิทท่ีปรกึษา
กฎหมาย เพ่ือลดความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัติามกฎหมายหรอื
ปฏิบตัไิมถ่กูตอ้ง
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5. ความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ใหม่
5.1 ความเสี่ยงจากโรคระบาด

หลงัจากท่ีทัว่โลกไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด 19 
ท่ียาวนาน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 ไดค้ลี่คลายลง ตัง้แตก่ลางปี 2565 ความเสี่ยงจาก 
โรคระบาดดงักลา่วท่ีมีผลกระทบในการด�าเนินงานทางธรุกิจ จงึลด
ลงอยา่งตอ่เน่ืองตามล�าดบั

การตอบสนองความเสีย่ง
โรงแรมของบรษัิทฯ มีการยกระดบัมาตรฐานดา้นความสะอาด

และสขุอนามยัเพ่ือท่ีจะเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในชว่งท่ีธรุกิจอยูร่ะหวา่ง
ฟ้ืนตวัทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัไดก้ระตุน้ใหพ้นกังานไดร้บัวคัซีนมากท่ีสดุเทา่
ท่ีจะเป็นไปไดเ้พ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นตอ่การสง่มอบบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ 
และไดมี้การจดัท�าแผนรบัมือการแพรร่ะบาดของไวรสั เพ่ือรบัมือ
การแพรร่ะบาดระลอกใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ได ้นอกจากนัน้บรษัิทฯ 
ยงัคงด�าเนินการตดิตามมาตรการผอ่นคลายโรคโควิด 19 อยา่งใกลชิ้ด 
โดยในเดือนกนัยายนรฐับาลประกาศใหโ้รคโควิด 19 เป็นโรคตดิตอ่ท่ี
ตอ้งเฝา้ระวงั (จากโรคตดิตอ่อนัตราย) การเดนิทางเขา้ประเทศไทยไม่
ตอ้งแสดงเอกสารวคัซีนและผลตรวจ ATK นโยบายดงักลา่วสนบัสนนุ
ใหก้ารทอ่งเท่ียวมีความสะดวกมากขึน้ และจนถงึไตรมาสสดุทา้ยของ
ปี 2565 มีการเดนิทางเขา้ออกในประเทศไทยไดอ้ยา่งเป็นปกต ิรวมถงึ
ยอดเขา้พกัโรงแรมโดยรวมและ อตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษัิทฯ 
เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

โดยการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ยงัคงด�ารงมาตรการควบคมุ
ตน้ทนุ การส�ารองสภาพคลอ่ง และ การบรหิารเงินสดอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณปั์จจบุนัท่ีไมแ่นน่อน

5.2 ความเสี่ยงดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและ
ความยั่งยนืดา้นสภาพแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นประเดน็ส�าคญัท่ีสง่ผล 

กระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทฯ อยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ด ้อาทิ 
การลงทนุท่ีสงูขึน้ ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้เพ่ิมขึน้ตามอณุหภมิูท่ีสงูขึน้ 
จ �านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางไกลลดลง ความเสือ่มโทรมของระบบ
นิเวศ หรอืการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ ซึง่เหตุ
เหลา่นีล้ว้นเป็นประเดน็ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ

การตอบสนองความเสีย่ง
บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นตวัแทน

จากโรงแรมในเครือเพ่ือศึกษาขอ้มูล ก�าหนดนโยบายดา้นสิ่ง
แวดลอ้มใหเ้ขา้ไปสูใ่นกระบวนการท�างาน วางเปา้หมายและแผน
งานเพ่ือใหท้กุหนว่ยธรุกิจน�าไปประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม ทบทวน
ปรบัปรุงกระบวนการด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองตอ่ผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งทนัทว่งที 

ทัง้นี ้ โครงการตา่งๆ ท่ีบรษัิทฯ ไดด้ �าเนินการแลว้ เพ่ือลดผล 
กระทบเชิงลบตอ่สภาพภมิูอากาศและสิง่แวดลอ้ม เชน่ การออกแบบ
อาคารเพ่ือลดความรอ้นภายในอาคาร การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท่ี์ลดการ
ใชพ้ลงังาน การบรหิารจดัการใชพ้ลงังานไฟฟา้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
การเลือกใชผ้ลิตภัณฑป์ระหยัดน�า้หรือผลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานดา้นความ
ยั่งยืนเพ่ือเสรมิสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัพนกังานในองคก์ร เป็นตน้ 
(อา้งอิงรายงานการขบัเคลือ่นธรุกิจเพ่ือความยั่งยืน)

ibis Bangkok Riverside
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