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นิยามและค าจ  ากดัความของความเส่ียง 

ในรายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงฉบับน้ี ทางผู้จัดท าจ าแนกความเส่ียงออกเป็น 5 ลักษณะ 

ดงัต่อไปน้ี

1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์อตัราแลกเปล่ียน ดา้นการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Strategic Risk)

2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk)

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk)

4. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ กฎหมายและขอ้ก าหนดผูกพนัองคก์ร (Compliance Risk)

5. ความเส่ียงดา้นสงัคม และ/หรือ ส่ิงแวดลอ้ม (Social/Environmental Risk)

หลกัการและเหตผุล

วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานของบริษัทฯ และเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการบริหารงานของ

องคก์รทุกประเภท อย่างไรก็ดี การบริหารงานย่อมหลีกไม่พน้โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความ

สูญเปล่า หรือเหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นภายใตส้ถานการณค์วามไม่แน่นอน อาจ

กล่าวไดว้่า ความเส่ียงเป็นภยัคุกคามและอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีอาจท าใหอ้งคก์รสูญเสียโอกาส และอาจไม่

สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด

วตัถุประสงคก์ารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ไดด้ าเนินนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงตามแนวทางการ

บริหารความเส่ียงองคก์ร COSO-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ร่วมกบัการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2000 ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกบัความเส่ียงจากกระบวนการขององคก์ร เพ่ือช่วยลดมูลเหตุของแต่ละ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การปฏิบติังาน ใหร้ะดับความเสียหายและขนาดของ

ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอ้ย่างมีร ะบบ โดย

ค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายและภาพลกัษณข์ององคก์รเป็นส าคญั

แนวทางการประเมินความเส่ียง

บริษัทฯ ประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ตามสภาพเหตุการณ์ ปัจจัย กิจกรรมบ่งช้ี ความ

รุนแรงและผลกระทบต่อเน่ือง โดยประกอบดว้ย 2 มิติหลกัดงัต่อไปน้ี

1. โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของเหตุการณม์ีมากหรือนอ้ยเพียงใด

2. ผลกระทบของเหตุการณม์ีมากหรือนอ้ยเพียงใด



บริษัทฯ พิจารณาระดับความเส่ียงจาก 2 ปัจจยั คือ โอกาสในการเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตามแนวทางและกรอบการวิเคราะหม์าตรฐาน COSO ดงัน้ี

เกณฑร์ะดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ

การค านวณระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณน์ั้น

ทั้งน้ี ระดบัของความเส่ียงท่ีไดร้บัจะแสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยพิจาณาระดบัของความ

เส่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนดในตาราง คือ

2

การก าหนดระดบัของความเส่ียง

ระดบั โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง

2 นอ้ย มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยครั้ง

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก

ระดบั โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า

4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง

2 นอ้ย มีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยครั้ง

1 นอ้ยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก

ล าดบั ระดบัความเสี่ยง ช่วงคะแนน

1 ความเส่ียงระดบัสูงมาก 15-25 คะแนน

2 ความเส่ียงระดบัสูง 9-14 คะแนน

3 ความเส่ียงระดบัปานกลาง 4-8 คะแนน

4 ความเส่ียงระดบัต า่ 1-3 คะแนน
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

การบริหารความเส่ียงของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ย 2 มิติ คือ มิติความ

ครบถว้นขององคป์ระกอบ และมิติประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง รายละเอียดดงัต่อไปน้ี

1. มิติความครบถว้นขององคป์ระกอบการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ด าเนินแผนบริหารความเส่ียงตามองค์ประกอบ ท่ีระบุไวใ้นหลักการของ COSO ไดแ้ก่ การก าหนด

วตัถุประสงค ์การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง กิจกรรมการบริหารความเส่ียง 

การส่ือสารสรา้งความเขา้ใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี ดั ง

รายละเอียดท่ีแจกแจงลงในตาราง

2. มิติแนวทางการด าเนินงานและประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ใชก้ระบวนการบริหารจัดการใหโ้อกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความ

เสียหายจากเหตุการณค์วามเส่ียงลดลง หรืออยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้โดยมีวิธีบริหารความเส่ียงดงัต่อไปน้ี

· การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance)

· การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction)

· การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing)

· การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)

จากการพิจารณาความเส่ียงในมิติต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ น ทางบริษัทฯ เลือกใชว้ิธีการบริหารความเส่ียง แบบ

การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นส่วนใหญ่ ดว้ยเหตุผลวา่ ความเส่ียงส่วนใหญ่เป็นความเส่ียง

ท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) และอยู่ในขอบเขตช่วงเบ่ียงเบนท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) นอกจากน้ี บริษัทฯ 

เลือกใชว้ิธีการกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) กบัประเด็นความเส่ียงท่ีสามารถท าได้

ตามความเหมาะสม
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มิติ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ดา้นกลยุทธ์

· ความเส่ียงของความ

ผนัผวนราคาวตัถุดิบ

· ระดบัโอกาส 3

· ระดบัความรุนแรง 3

· ระดบัความเส่ียงสงู

· ตน้ทุนการผลิต 

· ความต่อเน่ืองของการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

· ติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด

· ตรวจสอบปริมาณวตัถุดิบคงเหลือและบริหารจดัการให้

เพียงพอส าหรบัการผลิตล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน

· มีแผนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบอยา่งเป็นระบบ ล่วงหน้า อยา่ง

นอ้ย 1 เดือน

· ปรบัราคาขายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุน

· ความเส่ียงเก่ียวกบั

การพ่ึงพาผูจ้ดั

จ าหน่ายวตัถุดิบราย

ใหญ่

· ระดบัโอกาส 3

· ระดบัความรุนแรง 3

· ระดบัความเส่ียงสูง

· ตน้ทุนการผลิต 

· ความต่อเน่ืองของการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ

· สัง่ซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ

· มีแหล่งวตัถุดิบส ารองทั้งหมด 3 ราย

· คน้หาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบเพ่ิมเติมทั้งในและต่างประเทศ

· ความเส่ียงของอตัรา

แลกเปล่ียน

· ระดบัโอกาส 2

· ระดบัความรุนแรง 4

· ระดบัความเส่ียง

ปานกลาง

· ผลการด าเนินธุรกิจ · ติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด

· ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

· มีรายไดเ้ป็นเงินตราต่างประเทศเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีท่ี

เป็นเงินตราต่างประเทศ

· ความเส่ียงดา้นการ

บริหารและการจดัการ

(ไมป่รากฏความเส่ียง) (ไมป่รากฏความเส่ียง) (ไมป่รากฏความเส่ียง)

แนวทางการบริหารความเส่ียง
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มิติ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ดา้นกฎระเบียบ

กฎหมายและ

ขอ้ก าหนดผูกพนั

องคก์ร

· ความเส่ียงในดา้น

การคา้ระหวา่ง

ประเทศจาก

มาตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด

· ระดบัโอกาส 3

· ระดบัความรุนแรง 4

· ระดบัความเส่ียงสงู

· ยอดขายของบริษัทฯ · ด าเนินการช้ีแจงและพิสูจน์ต่อประเทศคู่คา้ วา่

บริษัทฯ ไมด่ าเนินการคา้โดยการทุ่มตลาด

· มีนโยบายรองรบัและสนับสนุนคู่คา้ตามความ

เหมาะสมเพ่ือป้องกนัปัญหาความเหล่ือมล ้าและ

การขาดแคลนของตลาด

ดา้นการเงิน

· ความเส่ียงดา้น 

การเงิน กรณีการมี

เงินกูย้ืมระยะยาว

· ระดบัโอกาส 1

· ระดบัความรุนแรง 4

· ระดบัความเส่ียง 

ปานกลาง

· ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ · บริษัทฯ จดัท าขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หน้ีวา่

จะตอ้งด ารงอตัราหน้ีสินต่อทุนไวไ้มใ่หเ้กิน 3 เท่า

· มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอเพ่ือป้องกนั

ความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึน

· รดักุมเง่ือนไขเร่ืองวงเงินเครดิตและรอบบิลการช าระ

เงินในขอ้ตกลงระหวา่งคู่คา้

แนวทางการบริหารความเส่ียง
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มิติ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ดา้นการปฏิบตังิาน

· ความไมเ่สถียรของระบบ

สารสนเทศภายในบริษัทฯ

· ระดบัโอกาส 2

· ระดบัความรุนแรง 4

· ระดบัความเส่ียงปานกลาง

· กระบวนการผลิตของบริษัท

คู่คา้/คู่สญัญาของบริษัทฯ

· ประชุมหารือกบัฝ่ายสารสนเทศ 

(IT) ของบริษัทฯ เพ่ือหาแนวทาง

พฒันาระบบสารสนเทศใหม้ี

เสถียรภาพและใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในระยะยาว

· สรา้งระบบสารสนเทศส ารองใน

กรณีท่ีระบบหลกัประสบปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน 

· การจดัส่งเอกสารระหวา่ง

ส านักงานกบัสาขาผิดพลาด 

ไมส่ามารถจดัส่งถึงผูร้บัตาม

เป้าหมาย

· ระดบัโอกาส 2

· ระดบัความรุนแรง 1

· ระดบัความเส่ียง ต า่

· กระบวนการผลิต

· ระยะเวลาการด าเนินงานของ

บริษัทฯ

· รดักุมปริมาณและจดัล าดบั

ความส าคญัในการตรวจสอบ

เอกสารและพสัดุภณัฑ์

· จดัระบบการตรวจสอบการรบั-ส่ง

แนวทางการบริหารความเส่ียง

A.J.PLAST PLC

RISK
MANAGEMENT6



มิติ

ความเสี่ยง
ประเด็นความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง

ผลกระทบของความ

เสี่ยง
การบริหารและควบคุมความเสี่ยง

ดา้นสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม

· ความเส่ียงจาก

ภาวะขาดแคลนน ้า

· ระดบัโอกาส 1

· ระดบัความรุนแรง 4

· ระดบัความเส่ียงปานกลาง

· กระบวนการผลิตของ

บริษัทฯ

· มีคณะท างานบริหารจดัการการใชน้ ้าในกระบวน

การผลิต โดยมีมาตรการลดการใชน้ ้าผ่านการน า

น ้ากลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งเป็นระบบ และมีการส ารอง

น ้าไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ

· ความเส่ียงจาก

อุบติัเหตุและอคัคีภยั

· ระดบัโอกาส 1

· ระดบัความรุนแรง 5

· ระดบัความเส่ียงปานกลาง

· กระบวนการผลิตของ

บริษัทฯ

· สถานประกอบการ

โดยรอบ

· เลือกใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีลดการใชพ้ลงังานรวม

ทั้งการใชพ้ลงังานทางเลือก ผ่านการวางแผนติดตั้ง

แผงพลงังานไฟฟ้า (Solar Cell)

· ก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

ของพนักงาน

· จดัการอบรมป้องกนัการเกิดอคัคีภยั

· จดัตารางท าความสะอาดและตรวจสอบความเรียบ-

รอ้ยของเคร่ืองจกัรเป็นประจ าจดัตั้งระบบตรวจสอบ

ความปลอดภยัในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอน

· จดัซ้ือประกนัความเส่ียงจากภยัพิบติัต่อทรพัยสิ์นของ

บริษัทฯ และบุคคลภายนอก

แนวทางการบริหารความเส่ียง

A.J.PLAST PLC
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

จากตารางการบริหารความเส่ียง จะเห็นไดว้า่บริษัทฯ ไดก้ าหนดและจดัจ าแนกความเส่ียงในหลายดา้น ใน

ระดบัท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

แผนภาพ สรุปจ านวนความเส่ียงระดบัสูง ปานกลางและต า่ ท่ีจดัจ าแนกตามมิติประเด็นความเส่ียงดา้นต่างๆ

· ความเส่ียงระดบัสูง จ านวน 3 ความเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ความเส่ียง

เก่ียวกบัการพ่ึงพาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ ความเส่ียงในดา้นการคา้ระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด 

· ความเสี่ยงระดบัปานกลาง จ านวน 5 ความเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นการเงิน

กรณีกูย้ืมเงินระยะยาว ความไม่เสถียรของระบบสารสนเทศในบริษัทฯ ความเส่ียงจากภาวะขาดแคลนน ้า ความ

เส่ียงจากอุบติัเหตุและอคัคีภยั 

· ความเสี่ยงระดบัต า่ จ านวน 1 ความเส่ียง คือ ความเส่ียงจากการจดัส่งเอกสารระหวา่งส านักงานกบัสาขา-

ผิดพลาด ไมส่ามารถจดัส่งถึงผูร้บัตามเป้าหมาย 

3
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การก าหนดความเส่ียง

Risk appetite (ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได)้ บริษัทฯ ไดร้วบรวม จ าแนก และระบุความเส่ียงท่ียอมรบัได ้

พรอ้มทั้งก าหนดกลยุทธ์ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเกณฑ์ระดับและความรุนแรงในตาราง โดยบริ ษัทฯ 

พิจารณาและเลือกบริหารความเส่ียงระดับสูง จ านวน 3 ความเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงของความผันผวนของราคา

วตัถุดิบ ความเส่ียงเก่ียวกบัการพ่ึงพาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ และความเส่ียงในดา้นการคา้ระหว่างประเทศ

จากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ก่อนเป็นล าดบัตน้

Risk Tolerance (ขอบเขตช่วงความเบ่ียงเบนท่ียอมรบัได)้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า ความเส่ียงใดท่ีเป็น

ความเส่ียงระดบัสูงมาก คือมีช่วงคะแนนเกิน 14 คะแนนในเกณฑร์ะดบัความเส่ียง บริษัทฯ นับความเส่ียงดงักล่าว

เป็นความเส่ียงนอกขอบเขตช่วงความเบ่ียงเบนท่ียอมรบัได ้และตอ้งใชแ้ผนการบริหารท่ีแตกต่างออก ไป ทั้งน้ี 

ขึ้ นอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

การก าหนดตวัช้ีวดัดา้นความเส่ียง Key Risk Indicators (KRIs) บริษัทฯ จดัตั้งเกณฑก์ าหนดตัวช้ีวดัดา้น

ความเส่ียงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีครอบคลุมความเส่ียงในหลายมิติและพิจารณาจากความเป็นไปไดท่ี้ความเส่ียง

น้ันจะเกิดข้ึนประกอบกนั

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ดา้นสาธารณสุข

สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดโรคโควิด-19 ในทุกประเทศทัว่โลก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงลุกลามในวง

กวา้ง และส่งผลต่อทุกภาคส่วน อาทิเช่น อตัราการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้ น อตัราการปิดตวัลงของธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้ น ก าลงั

ซ้ือหดตวัลง ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร สถานการณน้ี์นับเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่รูปแบบหน่ึง 

และท าใหเ้กิดภาวะวิกฤต ทั้งน้ีบริษัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) มีการวางแผนบริหารจดัการเพ่ือตอบสนอง

ความเส่ียงโดยแบ่งเป็นระยะ ดงัต่อไปน้ี 

A.J.PLAST PLC
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ประกาศข้อมูลข่าวสารอันเป็นจริงให้แก่

พนักงานบริษัทฯ รับ รู ้และเข้าใจตรงกัน

ป้องกนัการเสพขา่วลวง

แจ้ง ให้พ นั ก ง าน ท่ีพัก อาศั ย  ณ  จั งห วัด

สมุทรสาคร เร่ิมปฏิบัติงานจากท่ีพักอาศัย 

(Work from home) ทนัทีภายในวนัรุง่ขึ้ น

จัดซ้ือแอลกอฮอลล์ และมีการจัดวางขวด

สเปรย์แอลกอฮอล์ครอบคลุมภายในพ้ืนท่ี

บริษัทฯ

แผนการตอบสนองตอ่ความเส่ียงใน

ระยะเริ่มแรกฉบัพลนั (Incident Response)

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และภาวะวิกฤต

A.J.PLAST PLC
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1 2 แผนด าเนินธุรกิจตอ่เน่ือง 

(Business Continuity Plan) ในระดบัองคก์ร

จดัซ้ือเจลแอลกอฮอลล ์และติดตั้งระบบแจกจา่ย

แอลกอฮอลลใ์หค้รอบคลุมพ้ืนท่ีในบริษัทฯ

เพ่ิมมาตรการรกัษาความสะอาดใหร้ดักุมยิง่ขึ้ น มีการ

พ่นสเปรยแ์อลกอฮอลห์น้าประตูทางเขา้-ออก ทุกๆ

ชัว่โมง

มีการแจกแอลกอฮอลใ์หแ้ก่พนักงานทุกคน 

เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ 

จดัหาท่ีพกัใกลเ้คียง เพ่ือรองรบัในกรณีท่ีสถานการณ์

รา้ยแรงจนไม่สามารถเดินทางมาท างานได ้

วางแผน จดัสรร และเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้

พนักงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีจากท่ีพกัอาศยัได้

ลดการเดินทางมาท่ีสถานประกอบการ

ประเมินสถานการณ์และอพัเดทขา่วสารทุกวนั 

รวมทั้งมีการส่งรายงานการประเมินและวดัไขข้อง

พนักงานทุกสปัดาห ์

3 การปรบัตวัเพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินไปได้

อยา่งตอ่เน่ือง (Back to Normal stage) 

ติดตั้งระบบป้องกนัและตรวจสอบก่อนการเขา้เยี่ยมชม

และติดต่อกบับุคลากรในบริษัทฯ

· มีการวดัไขแ้ละพ่นสเปรยแ์อลกอฮอลลใ์นพ้ืนท่ีควบคุม

ดา้นหน้า ก่อนเขา้บริษัทฯ ทุกครั้ง

· จดัสรรพ้ืนท่ีส าหรบัผูติ้ดต่ออยา่งชดัเจน 

หา้มบุคคลภายนอกเดินเขา้-ออกโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

เพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพรเ่ช้ือจากบุคคลภายนอก

ช่วยเหลือบุคลากรโดยสนับสนุนม้ืออาหารกลางวนั

และเยน็ เพ่ือลดความเส่ียงจากการเขา้-ออกบริษัทฯ 

โดยไม่จ าเป็น

จดัตั้งโครงการจ าหน่ายน ้าด่ืมและอาหารแหง้ ใน

ราคายอ่มเยาว ์เพ่ือลดภาระค่าใชจ้า่ยใหแ้ก่พนักงาน

ระงบัการสญัจรขา้มจงัหวดัระหวา่งส านักงานและ

โรงงานผลิต เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ในกรณี

มีความจ าเป็นตอ้งตรวจเช้ือโควดิก่อนเขา้โรงงาน

ใชก้ารประชุมผ่านระบบทางไกลในการประสานงาน

ระหวา่งโรงงานและส านักงานเท่าน้ัน

ในล าดบัแรก เม่ือรฐับาลประกาศตวัเลขผูติ้ดเช้ือท่ี

เพ่ิมขึ้ นและออกมาตรการเวน้ระยะหา่งระหวา่ง

บุคคลเพ่ือลดจ านวนผูติ้ดเช้ือ ทางบริษัทฯ ได้

ตระหนักถึงความเส่ียง เน่ืองมาจากสถานท่ีท าการ

บริษัทฯ ตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีสีแดง ท่ีนับเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง

สูง จึงไดด้ าเนินมาตรการตามกฎระเบียบดงัน้ี
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ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ดา้นเทคโนโลยี

การด าเนินงานในปัจจุบนัแตกต่างจากในอดีตหลายดา้น โดยเฉพาะวิวฒันาการของเทคโนโลยีใหม่ท่ี อุบติั

ขึ้ นรวดเร็วกว่าในอดีตมาก และช่วยท าใหเ้กิดความแม่นย า ความรวดเร็ว ความสะดวกในการด าเนินงานเพ่ิมมาก

ขึ้ น ถึงกระน้ันก็ดี ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาพรอ้มกบัความเส่ียง ยกตวัอย่างเช่น ความเส่ียงด้านความมัน่คงและ

ความปลอดภยัทางไซเบอร ์และความเส่ียงจากปัญญาประดิษฐ์

11

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง

อา้งอิงจาก นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เอ .เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหารและ

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายหรือหลกัการในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเ นินธุรกิจ

และเป็นหลกัยึดถือในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี

1. ด าเนินการใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการความเส่ียงอยูใ่นโครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขต 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการ

ผูจ้ดัการอยา่งชดัเจนเพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

2. ด าเนินการใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่กระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการถ่วงดุลอ านาจท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละมีกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพ

3. ด าเนินการใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ รายงานทางการเงินสะทอ้นผลการด าเนินงานและแสดงฐานะท่ีแทจ้ริง รวมทั้งมีการ

ประเมินและวางมาตรการในการป้องกนัและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

4. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบอยา่งมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ 

เป็นท่ีตั้ง
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ทางผูบ้ริหารและคณะกรรมการต่างเล็งเห็นว่า ความเส่ียงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ ดังน้ั นบริษัทฯ จึงจดัสรรและ

สนับสนุนใหพ้นักงานในทุกระดบัขององคก์รมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาและแนวทางแกไ้ขอย่างเป็นระบบ ยอมรบัค าอธิบายและขอ้กงัวลของพนักงาน

ในกระบวนการปฏิบติังาน ตามกระบวนการดงัน้ี

บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) มุ่งหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะก าหนดนโยบายเพ่ือการด าเนินกิจการอย่างรอบคอบ ดังจะเห็นไดจ้ากสาส์น

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นว่าในทุกขั้นตอนการด าเนินงานลว้นมีความเส่ียงประกอบเป็นปัจจั ยส าคัญ ดังน้ัน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและพนักงานของบริษัทฯ ไดร้่วมกนัจดัท าแผนการบริหารความเส่ียงน้ีขึ้ น เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปลูกฝังขอ้ก าหนดในการ

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ส่งเสริมการตระหนักถึงความเส่ียง เน้นย ้าการส่ือสารภายในองคก์ร และท่ีส าคญัท่ีสุด เพ่ือเป็นแนวทางร่วมปฏิบติัและแสดง

ถึงวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงขององคก์รเพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งยัง่ยืนและมัน่คง 

วฒันธรรมการบริหารความเส่ียง

จดัสรรงบประมาณ

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

รวบรวมและรบัฟัง

ประเด็นปัญหาความเส่ียง

วางแผนการบ่งช้ีและ

บริหารจดัการความเส่ียง

ร่วมกนั

แกไ้ขปัญหา

ประเมินผลลพัธแ์ละ

ความเส่ียงในอนาคต

เก็บขอ้มูลและเนน้ย  ้า

การสื่อสารเพ่ือลดความเสี่ยง
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