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วตัถุประสงคก์ารจดัการความเส่ียง

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารธุรกิจท่ามกลางวิกฤตของ

โลก ท่ีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การด ารงชีวิต พฤติกรรมของคน รวมถึงการผันผวนของราคาน ้ามนั 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ การระบาดของโรคอุบติัใหม่ กระแสการเปล่ียนแปลงทางดิจิทลั ภยั

พิบติัทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ท่ีเป็นความทา้ทายต่อการด าเนินธุรกิจเพ่ือการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง จดัตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียง และได้

ด าเนินการตามกรอบการบริหารความเส่ียงในระดับสากล ตามแนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กร COSO-

Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ร่วมกบัการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในองคก์ร เพ่ือ

ป้องกนัและจดัการกบัประเด็นความเส่ียงปัจจุบนัและความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่ เพ่ือวางมาตรการการป้องกนั และ

จดัการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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นโยบายการบรหิารความเสีย่ง

บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงในการด าเนิน

ธุรกิจในสถานการณท่ี์มีความผันผวนและไม่แน่นอน จึงจดัท านโยบายการบริหารความเส่ียงขึ้ น เพ่ื อใหเ้ป็นกรอบ

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหบ้ริษัทฯ เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบัติดงัน้ี

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายและการบริหารความเส่ียง

อยา่งต่อเน่ือง พิจารณา สอบทานและรายงานผลการด าเนินงานใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือใหก้าร

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีในการระบุความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ร จดัท านโยบายและแนว

ทางการบริหารความเส่ียง บริหารความเส่ียงภายใตก้รอบการด าเนินงานและแผนการบริหารความเส่ี ยง 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียงท่ีส าคญั ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม ่และความเส่ียงหลงเหลือท่ียอมรบัได ้

โดยด าเนินงานเช่ือมโยงกนัระหว่างหน่วยงานเจา้ของความเส่ียง และหน่วยงานบริหารความเส่ียง พรอ้มทั้ง

รายงานการจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารความเส่ียง ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบการ

ท างานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีก าหนด

4. บริษัทฯ ผนวกการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมองคก์รและก าหนดใหม้ีการบริหารความเส่ียงท่ี

เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัด าเนินการตามวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบติัตาม

5. บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมประเด็นความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้น

การปฏิบัติงาน ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ความเส่ียงดา้น

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนดผูกพนัองคก์ร และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ความเส่ียงดา้นสังคม และความ

เส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประกอบดว้ยความเส่ียงปัจจุบนั ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่ ทั้ งระยะสั้นและระยะยาว 

รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้อีกทั้งประเด็นความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตลอดห่วง

โซ่คุณค่า ทั้งปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคต

6. บริษัทฯ มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบตามแผนงานการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นความ

เส่ียง ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรบัได ้การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง แนวทางการ

จดัการความเส่ียง การติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียอยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อสถานการณ์

7. บริษัทฯ จะส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ก าหนดใหก้ารส่งเสริมการเรียนรู ้

ทางดา้นความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในหลักสูตรการฝึกอบรมประจ าปีของกรรมการ 

ผูบ้ริหารทุกระดบั และพนักงานทุกคน

8. บริษัทฯ จะส่งเสริมใหม้ีการแบ่งปันประสบการณก์ารบริหารความเส่ียงระหวา่งหน่วยงานภายในของบริษัทฯ
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โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ก าหนดความเส่ียงไว ้2 ระดบั คือระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ

• ระดบับริหาร ด าเนินงานหลกัโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และ

กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม

นโยบายและการบริหารความเส่ียง ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงขององคร์วม ระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ขอบเขตช่วงเบ่ียงเบนท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) และตวัช้ีวดัดา้นความเส่ียง 

(Key Risk Indicators: KRIs) พิจารณา ติดตามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

• ระดบัปฏิบตัิการ ผูร้บัผิดชอบหลกัเป็นหน่วยงานบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management Team) 

ท่ีมีคณะท างานประกอบดว้ยฝ่ายงานต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายงานท่ีเป็นเจา้ของความเส่ียงโดยตรง

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของหน่วยงานบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแนวทางของบริษัทฯ ท่ี

ก าหนด

โดยแผนผงัองคก์ารแสดงโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ดงัน้ี
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โครงสรา้งการบริหารความเส่ียง

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของหน่วยงานบริหารความเส่ียง ตามรายละเอียดดงัน้ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรบัผิดชอบและก ากบัดูแล ก าหนดแนวทางการบริหารความ

เส่ียงทางดา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั และติดตามใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง

กรรมการผูจ้ดัการ

มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชนัน ามาตรการ

ต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชนัน้ีไปเผยแพร่ใหก้บัพนักงานทุกคนและทุกระดบั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานท่ีขึ้ นตรงกบัคณะกรรมการการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการออกแบบระบบการควบคุมภายใน 

สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ความเพียงพอของการบริหารจัดการความเส่ียง 

มาตรการป้องกันและการควบคุมความเส่ียงทางดา้นคอร์รัปชัน ท่ีครอบคลุมดา้นการด าเนินงาน (Operational 

Control) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) การบญัชีและการเงิน (Financial Control) รวมถึง

รายงานผลกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีท่ีพบประเด็นเร่งด่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงาน

ตรงกบัคณะกรรมการบริหารไดท้นัที

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นและท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ติดตามและประเมินผล

มาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน จัดท านโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริตและคอร์รัปชัน 

รายงานการจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการเผยแพร่ความ รู ้

เก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงใหแ้ก่บุคคลากรในบริษัทฯ วางแนวทางการป้องกนัความเ ส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึน และเพ่ือป้องกนัไมใ่หเ้กิดกรณีซ ้า รวมถึงการรบัเร่ืองรอ้งเรียนทางดา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั

การประเมินความเส่ียง รวมถึงมีแผนการบริหารความเส่ียง ด าเนินการจดัการความเส่ียง และจดัท าราย งานการ

บริหารความเส่ียง ตอ้งทบทวนและด าเนินการทุกปี และตอ้งน าเขา้เป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการบ ริษัทฯ 

เพ่ือทบทวน อยา่งนอ้ยปีละครั้ง
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันและปรับตัวกับความเส่ียงต่ าง ๆ รวมถึง

แสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีบริษัทฯ จึงน ากรอบการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากลของ COSO-ERM 

2017 มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ตาม COSO-ERM 2017 ดงัน้ี 

• การก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร  (Governance and Culture)

• กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงค ์(Strategy and Objective-Setting)

• ผลการด าเนินงาน (Performance)

• การทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ข (Review and Revision)

• การประชาสมัพนัธ ์การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication and Reporting)

บริษัทฯ ใชก้ระบวนการบริหารจัดการใหโ้อกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของ

ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรืออยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได ้โดยมีวิธีบริหารความเส่ียง

ดงัต่อไปน้ี

· การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance)

· การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction)

· การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing)

· การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance)

A.J.PLAST PLC

RISK
MANAGEMENT
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันและปรับตัวกับความเส่ียงต่ าง ๆ รวมถึง

แสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีบริษัทฯ จึงน ากรอบการบริหารความเส่ียงตามหลกัสากลของ COSO-ERM 

2017 มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

บริษัทฯ ระบุความเส่ียง วิเคราะหค์วามเส่ียง จดัล าดบัความเส่ียง โดยการประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้ นของ

เหตุการณ ์(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามสภาพเหตุการณ์ ปัจจยั กิจกรรมบ่งช้ี ความรุนแรงและ

ผลกระทบต่อเน่ือง

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการประเมินความเส่ียง ดงัน้ี

1. การระบุความเส่ียง

2. การประเมินระดบัความเส่ียง

3. การจดัล าดบัความเส่ียง

4. แผนการบริหารความเส่ียงและการด าเนินการจดัการความเส่ียง

5. การรายงานผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานบริหารความเส่ียง เพ่ือทบทวนและติดตามผล 



1. การระบุความเสีย่ง

A.J.PLAST PLC

RISK
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บริษัทฯ ไดว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก แนวโน้มกระแสโลก แนวโน้ม

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยี รวมถึงสถานการณว์ิกฤต พบว่าสามารถแบ่งเป็น

ปัจจยัต่าง ๆ ได ้5 ดา้น ดงัน้ี

ปัจจยัความเส่ียง มีทั้งหมด 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risks)

A. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่

B. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

2. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risks)

C. ความเส่ียงจากอตัราการแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน

D. ความเส่ียงดา้นการเงิน กรณีการมีเงินกูย้ืมระยะยาว

E. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน

3. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตังิาน (Operational Risks)

F. ความเส่ียงจากอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในส่วนการผลิต

G. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4. ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ (Compliance Risks)

H. ความเส่ียงในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศจากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด

I. ความเส่ียงทางดา้นการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

5. ความเสี่ยงดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (Social and Environmental Risks)

J. ความเส่ียงจากภยัแลง้

K. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

L. ความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)

M. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากกระแสเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

N. ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงขององคก์ร

การบริหารความเส่ียง (Risks Management) 
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การก าหนดระดบัของความเสี่ยง

บริษัทฯ ระบุความเส่ียง ประเมิน วิเคราะห์ความเส่ียง จัดล าดับความเส่ียง โดยการประเมินโอกาสท่ีอาจ

เกิดข้ึนของเหตุการณ ์(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใชเ้กณฑ์

ดงัน้ี

เกณฑร์ะดบัโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์

11 A.J.PLAST PLC
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ความเป็นไปได้

(Possibility)

ความถี่

(Frequency)

5

สูงมาก 

(High)

เหตุการณท่ี์มีความแน่นอน หรือ

เกิดข้ึนเป็นปกติในทุกๆการด าเนินธุรกิจ
มากกวา่ 6 ครั้ง/ปี

4

สูง

(Likely)

เหตุการณท่ี์เป็นไปไดสู้ง หรือเกิดข้ึน

เป็นปกติในการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่
4-6 ครั้ง/ปี

3

ปานกลาง

(Possible)

เหตุการณท่ี์น่าจะเป็นไปได ้หรืออาจเกิดข้ึนไดบ้างครั้งใน

การด าเนินธุรกิจ
2-3 ครั้ง/ปี

2

นอ้ย

(Unlikely)

เหตุการณท่ี์อาจเกิดข้ึนนอ้ยมาก

ในการด าเนินธุรกิจ
1 ครั้ง/ปี

1

นอ้ยมาก

(Highly Unlikely)

เหตุการณท่ี์มีโอกาสเกิดข้ึนได้

ในการด าเนินธุรกิจนอ้ยมาก
1 ครั้ง/ 2-3 ปี

2. การประเมินระดบัความเสีย่ง



เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ
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โอกาสทางการคา้/

การสูญเสียทางการ

เงิน

(Financial Gain/Loss)

ช่ือเสียง

(Reputation)

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

(Stakeholder)

ส่ิงแวดลอ้ม

(Environment)

ดา้นความปลอดภยั

และอาชีวอนามยั 

(Safety and 

Occupational Health)

5

สูงมาก 

(Severe)

ไดร้บัหรือสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ คิด

เป็นตั้งแต่ 5% ของ

รายไดร้วมเป็นตน้ไป

ผลกระทบโดยตรงต่อ

การอนุญาตด าเนิน

ธุรกิจ ปิดกิจการ

เน่ืองจากชุมชนไม่

ยอมรบั 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีจ านวน

มาก หรือผลกระทบใน

วงกวา้ง ส่งผลท าให ้

เกิดการแปรเปล่ียน

สภาพเศรษฐกิจและ

สงัคมอย่างถาวร

ผลกระทบอย่างรุนแรง

สามารถตกคา้งไดเ้ป็น

ระยะเวลานาน หรือ

ผลกระทบสามารถ

ขยายตวัออกไปในวง

กวา้ง และไม่สามารถ

ฟ้ืนคืนสภาพได ้

ถูกยกเลิกสญัญา/เพิก

ถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ

อาจท าใหเ้กิดการ

สูญเสียชีวิตของ

พนักงาน หรือ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

โดยรอบ

4

สูง

(High)

ไดร้บัหรือสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ คิด

เป็น 1 ถึง <5% ของ

รายไดร้วม

ผลกระทบรุนแรงต่อ

ภาพลกัษณอ์งคก์รทั้ง

ในระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัประเทศ และ

ระดบันานาชาติ 

ตลอดจน ท าใหเ้ป็นท่ี

สนใจของส่ือ

ต่างประเทศ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณ

ปานกลาง ซ่ึงส่งผลต่อ

การด าเนินชีวิตและ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใชเ้วลานาน

ในการฟ้ืนฟู

ผลกระทบอย่างรุนแรง

สามารถตกคา้งไดเ้ป็น

ระยะเวลานาน หรือ

ผลกระทบสามารถ

ขยายตวัออกไปในวง

กวา้งใชเ้วลานานใน

การฟ้ืนฟู

ถูกหน่วยงานรฐั

ตรวจสอบและชี้ มูล

ความผิดท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้ม

อุบติัเหตุถึงขั้นการ

สูญเสียเวลาท างานของ

พนักงาน ก่อใหเ้กิด

ความพิการ ทุพพล

ภาพ ที่กระทบต่อชีวติ

การด าเนินงาน หรือ

การไดร้บัขอ้รอ้งเรียน

ดา้นผลกระทบต่อ

สุขภาพที่ตอ้งอาศยั

เวลานานในการฟ้ืนฟู

3

ปานกลาง

(Moderate)

ไดร้บัหรือสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ คิด

เป็น 0.5 ถึง <1% ของ

รายไดร้วม

ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณบ์ริษัทใน

มุมมองของผูม้ีส่วนได้

เสียในระดบัทอ้งถ่ิน

และระดบัประเทศ ซ่ึง

อาจมีผลในการ

ตดัสินใจในการร่วม

ลงทุน ตลอดจน ท าให ้

เป็นท่ีสนใจของส่ือ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณ

ปานกลาง ซ่ึงส่งผลต่อ

การด าเนินชีวิตและ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

ผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

ซ่ึงใชเ้วลานานในการ

ฟ้ืนฟูสภาพ

บริษัทอาจตอ้งส่ง

หลกัฐานและเขา้ชี้ แจง

หากหน่วยงาน

ตรวจสอบรบัเร่ือง

บาดเจ็บรุนแรงหรือ

อุบติัเหตุถึงขั้นการ

สูญเสียเวลาท างานของ

พนักงาน หรือการ

ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนดา้น

ผลกระทบต่อสุขภาพ

2

นอ้ย

(Minor)

ไดร้บัหรือสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ คิด

เป็นมูลค่า มากกว่า 1

ลา้นบาท แต่ไม่เกิน

0.5% ของรายไดร้วม

ผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณอ์งคก์รใน

วงจ ากดั คือชุมชน

ขา้งเคียงบางชุมชนและ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้ง

ท่ีมีความส าคญันอ้ย 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บั

ผลกระทบมีปริมาณ

นอ้ย เกิดความไม่

คล่องตวัของชุมชนใน

ระยะสั้น ซ่ึงไม่เป็น

สาเหตุใหเ้กิดผล

กระทบต่อเน่ืองและไม่

มีผลในระยะยาวต่อการ

ด าเนินชีวิตและ

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

การรัว่ไหลของสารเคมี

ในปริมาณจ ากดั หรือ

ผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ

ในวงจ ากดัท่ีสามารถ

ท าการฟ้ืนฟูสภาพได้

ในระยะเวลาสั้น 

เป็นการท าความผิดท่ี

อาจถูกตกัเตือน หรือ

ปรบัตามค่าธรรมเนียม

ท่ีมูลค่าไม่มีนัยส าคญั

การบาดเจ็บเล็กนอ้ย

หรือการเจ็บป่วยของ

พนักงานพนักงานหรือ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่

โดยรอบ ท่ีไม่ส่งผลให้

เกิดการหยุดพกัการ

ท างาน 

1

นอ้ยมาก

(Possibly)

ไดร้บัหรือสูญเสีย

โอกาสทางการคา้ 

อย่างไม่มีนัยส าคญั 

ไม่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์

องคก์ร

ลูกคา้/ผูถื้อหุน้แทบจะ

ไม่ไดร้บัผลกระทบ

แทบจะไม่มีผลกระทบ

ท่ีสามารถบ่งชี้ ไดต่้อ

ประชาชนสงัคมท่ีอาศยั

อยู่โดยรอบ และต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม

แทบจะไม่มีผลกระทบ

แทบจะไม่มีผลกระทบ

ท่ีสามารถบ่งชี้ ไดต่้อ

บุคคล ทั้งพนักงานท่ี

ท างานในพื้ นท่ี

การก าหนดระดบัของความเสี่ยง



ระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ x ความรุนแรงของผลกระทบ

ทั้งน้ี ระดบัของความเส่ียงท่ีไดร้บัจะแสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง 

โดยพิจาณาระดบัของความเส่ียงตามเกณฑท่ี์ก าหนดในตาราง
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ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk appetite) และ ขอบเขตช่วงความเบ่ียงเบนที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

บริษัทฯ ไดร้วบรวม จ าแนก และระบุความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ตามเกณฑร์ะดบัความรุนแรงในตาราง บริษัทฯ 

ตั้งเป้าหมายว่า ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัสูงและสูงมาก หรือระดบัความเส่ียง ท่ีมีช่วงคะแนนเกิน 8 คะแนน บริษัทฯ 

นับความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงนอกขอบเขตช่วงความเบ่ียงเบนท่ียอมรับได ้และตอ้งใชแ้ผนการบริหารท่ี

แตกต่างออกไป พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมท่ีเหมาะสมกบัประเด็นความเส่ียงดังกล่าว เพ่ือใหอ้ยู่ในระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานบริหารความเส่ียงภายใตก้ารก ากับดูแล และ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

(15-25 คะแนน)

ความเสี่ยงระดับสูง

(9-14 คะแนน)

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

(4-8 คะแนน)

ความเสี่ยงระดับต่ า 

(1-3 คะแนน)

1 2 3 4 5

ผลกระทบ 

(Impact)

นอ้ยมาก

(Negligible)

นอ้ย

(Minor)

ปานกลาง

(Moderate)

สูง

(High)

สูงมาก 

(Severe)

โอกาส 

(Likelihood)

5

ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก
สูงมาก 

(Severe)

4

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก
สูง

(High)

3

ต า่ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก
ปานกลาง

(Moderate)

2

ต า่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง
นอ้ย

(Minor)

1

ต า่ ต า่ ต า่ ปานกลาง ปานกลาง
นอ้ยมาก

(Possibly)

แผนผงัความเสี่ยง (Risk Matrix)

การก าหนดระดบัของความเสี่ยง



ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง Key Risk Indicators (KRIs)

บริษัทฯ จดัตั้งเกณฑก์ าหนดตวัช้ีวดัดา้นความเส่ียงแต่ละประเด็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ น เพ่ือเป็นการติดตาม

ความเส่ียง พรอ้มทั้งเป็นการเตือนล่วงหน้า เพ่ือใหห้น่วยงานบริหารความเส่ียงสามารถคาดการณ์ความเส่ียงใน

อนาคต และจดัท ามาตรการการป้องกนัก่อนท่ีเหตุการณจ์ะเกิดขึ้ น โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละความเส่ียงมี

หน้าท่ีในการรายงานผลการติดตามตวัช้ีวดัอย่างสม า่เสมอ และในกรณีท่ีตรวจผลความผิดปกติของขอ้มูลจะตอ้ง

ด าเนินมาตรการการบรรเทาผลกระทบในทนัที
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การก าหนดระดบัของความเสี่ยง
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ประเด็นความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง

บริษัทฯ วิเคราะหปั์จจยัขา้งตน้ท่ีเขา้มามีผลกระทบกบับริษัทฯ พบว่ามีประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งความเส่ียงปัจจุบนัละความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม ่ดงัน้ี

ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)

A. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่

B. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่

C. ความเส่ียงจากอตัราการแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน

D. ความเส่ียงดา้นการเงิน กรณีการมีเงินกูย้ืมระยะยาว

E. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน

F. ความเส่ียงจากอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในส่วนการผลิต

G. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

H. ความเส่ียงในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศจากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด

I. ความเส่ียงทางดา้นการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

J. ความเส่ียงจากภยัแลง้

K. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

N. ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงขององคก์ร

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)

L. ความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)

M. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากกระแสเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน



มาตรการ

การป้องกัน

และจัดการ

ความเสี่ยง
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ก่อน หลงั

แผนผงัความเสี่ยง (Risk Matrix)

โอ
ก
า
ส
ใน
ก
า
ร
เกิ
ด
เห
ตุ
ก
า
ร
ณ
์

ความรุนแรงของผลกระทบ ความรุนแรงของผลกระทบ
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ประเด็นความเสี่ยงตามล าดบัความส าคญั (Risk Prioritization)

ความเสี่ยงระดับสูง

F. ความเส่ียงจากอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานในส่วนการผลิต

ความเสี่ยงระดับปานกลาง

H. ความเส่ียงในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศจากมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด

C. ความเส่ียงจากอตัราการแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน

D. ความเส่ียงดา้นการเงิน กรณีการมีเงินกูย้ืมระยะยาว

I. ความเส่ียงทางดา้นการเปล่ียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

L. ความเส่ียงดา้นภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)

M. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากกระแสเร่ืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความเสี่ยงระดับต่่า

A. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่

G. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

J. ความเส่ียงจากภยัแลง้

K. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

B. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่

N. ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงขององคก์ร

G. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน

จากการพิจารณาความเสี่ยงมิติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ เลือกใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง แบบการ

ลดและการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลว่า ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) และอยู่ในขอบเขตช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) นอกจากน้ี บริษัทฯ 

เลือกใช้วิธีการกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) กับประเด็นความเสี่ยงที่สามารถท าได้

ตามความเหมาะสม โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ดังน้ี

3. การจดัล าดบัความเสีย่ง



ประเด็นความ

เสี่ยง

ผลกระทบของความ

เสี่ยง
การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง

ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง 

(KRIs)

ความเสี่ยงจาก

อุบติัเหตุจากการ

ปฏบิติังานในส่วน

การผลิต

• กระบวนการผลิต

หยุดชะงกัเน่ืองจากการ

เกิดอุบติัเหตุ

• ความเสียหายใน

กระบวนการผลิต

• สถานประกอบการ 

สถานศึกษาโดยรอบ  

ไดร้บัผลกระทบ

• มีนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

• มีอุปกรณป้์องกนัใหพ้นักงานทุกคน รวมทั้งมีระเบียบการแต่งกายก่อนเขา้ส่วนการผลิต

• หมัน่ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาเคร่ืองจกัรและการท างานของเคร่ืองจกัร ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ

• การด าเนินงานการบ ารุงรกัษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) 

• การอบรมความปลอดภยัและอุบติัเหตุจากการท างาน เช่น การอบรมการป้องกนัการเกิดอคัคีภัย การ

อบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัพนักงานเขา้ใหม่

• โครงการส่งเสริมความปลอดภยัของบริษัทฯ เช่น สปัดาหค์วามปลอดภยั Safety Talk โรงงานสีขาว

การซอ้มแผนฉุกเฉิน เป็นตน้

• Corrective and Preventive Actions เช่น ควบคุมแกว้ การอบรม KIKEN YOCHI TRAINING (KYT) และ

อื่น ๆ

• คงมาตรฐานการเป็น Zero Fatalities Organization

• การประกนัความเส่ียงจากภยัพิบติัต่อทรพัยสิ์นและพนักงานบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา

ท างานในสถานประกอบการ

มาตรการเพ่ิมเติมในอนาคต

• ปลูกฝังวฒันธรรมความปลอดภยัทัว่ทัง่องคก์ร

• ใชปั้ญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) มาวิเคราะหข์อ้มลู และดูแลความปลอดภยัของพนักงาน

• จ านวนเหตุการณเ์กือบเกิด

อุบติัเหตุ

• จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ

จนถึงขัน้หยุดงาน

• การส ารวจดา้นอาชีวอนา-

มยัและความปลอดภยั
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4. แผนการบรหิารความเสีย่งและการด าเนินการจดัการความเสีย่ง

ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง
ตวัช้ีวดัดา้นความเสีย่ง 

(KRIs)

ความเสี่ยงในดา้น

การคา้ระหว่างประเทศ

จากมาตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด

• เสียโอกาสทางการคา้จากก าแพงภาษี

• ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง

• ด าเนินการช้ีแจงและพิสูจน์ต่อประเทศคู่คา้ว่าบริษัทฯ ไม่ด าเนินการ

คา้โดยการทุ่มตลาด

• มีนโยบายรองรบัและสนับสนุนคู่คา้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกนั

ปัญหาความเหล่ือมล ้าและการขาดแคลนของตลาด 

• มีท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ใหค้ าแนะน าและค าปรึกษา

• รอ้ยละยอดขายท่ีลดลงของ

ประเทศท่ีตั้งก าแพงภาษี

น าเขา้

ความเสี่ยงจากอตัรา

การแลกเปล่ียนท่ีผนั

ผวน

• อตัราการแลกเปล่ียนเป็นส่ิงท่ียากต่อการ

คาดการณแ์ละการเก็งก าไรของบริษัทฯ ท่ีอาจท า

ใหบ้ริษัทฯ ขาดเสถียรภาพ มีตน้ทุนการผลิตสูง 

ส่งผลใหก้ าไรน้อย

• ติดตามอตัราแลกเปล่ียนอยา่งใกลชิ้ด

• ท าการประกนัค่าเงิน (Forward Rate)

• ท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (MOU)

• ติดตามการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียน
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ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง (KRIs)

ความเสี่ยงดา้นการเงิน

กรณีการมีเงินกูย้มืระยะ

ยาว

• ฐานะการเงินของบริษัทฯ 

• การขาดความน่าเช่ือถือ

• บริษัทฯ จดัท าขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเจา้หน้ีว่าจะตอ้งด ารง

อตัราหน้ีสินต่อทุนไวไ้ม่ใหเ้กิน 3 เท่า

• มีการวิเคราะหก์ระแสเงินสดหมุนเวียนใหเ้พียงพอ เพื่อเป็นการ

ป้องกนัความเส่ียง เกี่ยวกบัความสามารถในการช าระหน้ี

• รดักุมเง่ือนไขการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของสญัญาการกูย้มืเงิน

• อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(D/E Ratio)

ความเสี่ยงทางดา้นการ

เปล่ียนแปลงกฎหมาย

และกฎระเบียบต่าง ๆ

• ความตอ้งการผลิตภณัฑพ์ลาสติก

แบบเดิม ๆ ท่ีลดลง ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ

เพิ่มขึ้ นของตน้ทุนการผลิตและการ

คน้ควา้วิจยัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด

และสอดคลอ้งตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเขม้งวดขึ้ น และอาจส่งผล

กระทบกบัภาพลกัษณข์ององคก์ร

• การศึกษาและติดตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งของทั้งในและ

ประเทศคู่คา้อยา่งสม า่เสมอ เพื่อเตรียมพรอ้มกบัการเปล่ียนแปลง

• การคน้ควา้วิจยัทางนวตักรรมท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

• จ านวนกรณีการแจง้เบาะแสและเร่ือง

รอ้งเรียน

• จ านวนกรณีการตรวจสอบ ท่ีคน้พบว่า

แกไ้ขไดไ้ม่ตรงจุดหรือไม่ไดร้บัการ

แกไ้ข

ความเส่ียงจากการพึ่งพา

ผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบราย

ใหญ่

• ผลกระทบกบัความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

จากผูจ้ดัจ าหน่ายไม่สามารถส่งสินคา้

ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด

• ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้ นเน่ืองจากตน้ทุน

ในการจดัหาวตัถุดิบ

• มีแหล่งวตัถุดิบส ารอง เพื่อรองรบัความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจ้ดั

จ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่

• คน้หาผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ 

• สดัส่วนยอดขายของคู่คา้รายเล็กเทียบ

กบัรายใหญ่

• รอ้ยละคะแนนประเมินการส่งมอบราย

เดือนไดค้รบและถูกตอ้ง
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RISK
MANAGEMENT20

ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็น

ความเสี่ยง
ผลกระทบของความเส่ียง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง

ตวัช้ีวดัดา้นความ

เสี่ยง (KRIs)

ความเสี่ยงจาก

การแพร่ระบาด

ของโรค

โควิด-19

• กระบวนการผลิตหยุดชะงกั เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดโรค

• ติดตั้งเคร่ืองวดัอุณหภูมิ ณ จุดคดักรองก่อนเขา้เยีย่มชมหรือติดต่องาน

• จดัสรรพื้ นท่ีส าหรบัผูติ้ดต่อภายนอก

• ระงบัการสญัจรขา้มจงัหวดัระหว่างพื้ นท่ีปฏบิติังาน

• ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งตรวจเช้ือโควดิก่อนเขา้โรงงาน และใชก้ารประชุมผ่านระบบ

ออนไลน์

• มีคณะท างานดูแลผูติ้ดเช้ือ (Covid Care Team) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อดูแล และให้

ค าปรึกษาแก่ผูติ้ดเช้ือ

• การซอ้มแผนฉุกเฉินในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

• การสนับสนุนการรบัวคัซีนพนักงานครบโดสทั้ง 100% 

• การสนับสนุนและส่งเสริมการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ครบโดส ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียตามความ

เหมาะสม ไดแ้ก่ คู่คา้ ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการและผูร้บัเหมา และอื่นๆ 

• การตรวจการติดเช้ือโควิด-19 ของพนักงาน ทุก 1-2 สปัดาห์

• อบรมและรณรงคส่์งเสริมความรูด้า้นการปฏบิติัตวัในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

• มีการท างานจากบา้น (Work from Home) เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด และลด

ความแออดัภายในสถานท่ีท างาน                                                  

มาตรการเพ่ิมเติมในอนาคต

• สนับสนุนวคัซีนโควิด-19 โดสกระตุน้ ใหแ้ก่พนักงานบริษัทฯ

· รอ้ยละปริมาณพนักงาน

ท่ีติดเช้ือต่อวนั

เปรียบเทียบกบัปริมาณ

การติดเช้ือต่อเดือนของ

ประเทศ

· รอ้ยละปริมาณพนักงาน

ท่ีไดร้บัวคัซีนครบโดส

ความเสี่ยงจาก

ภยัแลง้

• ภาวะภยัแลง้หรือ ความไม่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการการใชน้ ้าอาจก่อใหเ้กิดการ

หยุดชะงกัของกระบวนการผลิตได ้หรือ

อาจท าใหม้ีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้ น จาก

ตน้ทุนการจดัหาน ้าท่ีสูงขึ้ น

• มีคณะท างานบริหารจดัการการใชน้ ้าในกระบวนการผลิตโดยมีมาตรการลดการใชน้ ้า

• การน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่อยา่งเป็นระบบ (Closed Loop System)

• มีการส ารองน ้าไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ

• ลดการใชน้ ้า ในระบบหล่อเยน็จากระบบ Cooling Water Chiller เป็น Air Cooled Chiller

• มีแนวทางการส ารองการใชน้ ้าในภาวะวกิฤต 

• ปริมาณน ้าส ารองไวใ้ช้
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RISK
MANAGEMENT21

ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็น

ความเส่ียง
ผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง (KRIs)

ความเสี่ยงจาก

การ

เปล่ียนแปลง

ของ

สภาพภูมิอากาศ

• การเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลก

ท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของโลกสูงขึ้ น เกิดเป็นปัญหา

ภยัพิบติัทางน ้า ภยัแลง้ ท่ีทวีความรุนแรง จน

นานาชาติตอ้งออกมาหาแนวทางร่วมกนัเพื่อ

ชะลอการเพิ่มขึ้ นของอุณหภูมิโลก ก่อใหเ้กิด

เป็นความร่วมมือของนานาชาติ กลุ่ม

อุตสาหกรรม ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ

นโยบายประเทศท่ีใหก้ารสนับสนุน 

กฎระเบียบ แนวทาง และกรอบความร่วมมือ 

เพื่อรบัมือกบัสภาวะวิกฤตดงักล่าว เกิดการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการใชชี้วิตของ

มนุษย ์ท่ีส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต การแขง่ขนั 

ในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อการเติบโตของ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยนื

• เลือกใชพ้ลงังานทางเลือกผ่านการติดตั้งแผงพลงังานไฟฟ้า 

• โครงการและมาตรการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

• บริหารจดัการการอนุรกัษ์พลงังาน

• เขา้ร่วมกบัหน่วยงานทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น Thailand Carbon Neutral 

Network (TCNN) เพื่อมุ่งมัน่ในการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

• ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศและในสถาน

ประกอบการ การควบคุมคุณภาพน ้า ระบบการจดัการของเสียและ

ของเสียอนัตราย การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

• โครงการ Green Office

• นโยบายส่ิงแวดลอ้ม และเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม               

• ก าลงัด าเนินการขอการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

(ISO 14001)

• ติดตามสถิติการเกิดภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในพื้ นท่ีใกลเ้คียง
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MANAGEMENT22

ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็นความ

เสี่ยง
ผลกระทบของความเส่ียง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง ตวัช้ีวดัดา้นความเส่ียง (KRIs)

ความเส่ียงจากการ

พึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่

• ลูกคา้มีอ านาจในการต่อรอง

มาก ส่งผลต่อราคาขายของ

บริษัทฯ 

• การกระจุกตวัของลูกคา้

• มีฐานลูกคา้ท่ีกวา้งขวางและหลากหลาย

• มีจริยธรรมและจรรณยาบรรณธุรกิจ มีความสอดคลอ้งของคุณภาพและราคา

• มีการคิดคน้และพฒันาสินคา้ร่วมกบัลูกคา้ เพื่อใหไ้ดค้วามพึงพอใจของลูกคา้

มากท่ีสุด

• ส่งสินคา้ไดถู้กตอ้งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ

• มีการอบรมส่งเสริมศกัยภาพของพนักงานขาย

• มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

• รอ้ยละความพึงพอใจของลูกคา้

ความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องทางการเงิน

• ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

• การท างานติดขดัหรือมีความ

ล่าชา้ทางการท างาน

• ขาดความน่าเช่ือถือ

• ถูกฟ้องรอ้งจากผูเ้สียหายหรือ

ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

• มีการวิเคราะหแ์ละจดัการกระแสเงินสดเขา้-กระแสเงินสดออก ของกิจการ 

ใหม้ีความสอดคลอ้งกนั เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

• จดัหาแหล่งเงินกูส้ ารอง ในกรณีเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

• ก าหนดนโยบายการใหว้งเงินเครดิตและระยะเวลาช าระหน้ี ใหแ้ก่คู่คา้อยา่ง

เหมาะสม

• บริหารการเรียกเก็บหน้ีจากคู่คา้ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้

• อตัราส่วนสภาพคล่อง

• Cash Cycle (วนั)

ความเส่ียงดา้น

ภาพลกัษณแ์ละ

ช่ือเสียงขององคก์ร

• การด าเนินงานของบริษัทฯ 

ขาดความต่อเน่ืองจนถึงขัน้

ธุรกิจหยุดชะงกั

• ช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของ

บริษัทฯ

• ทรพัยสิ์นไดร้บัความเสียหาย

• พนักงานบริษัทไดร้บับาดเจ็บ

จนถึงขัน้เสียชีวิต

• มีการส ารวจผลกระทบกบัชุมชนรายปี

• มีโครงการการพฒันาสงัคม

• จรรยาบรรณธุรกิจ

• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ

• มีการวางแผนความต่อเน่ืองของธุรกิจ 

• ผลส ารวจความคาดหวงั และความพึงพอใจ

ของชุมชน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

• จ านวนโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้ม
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ความเสี่ยงปัจจุบนั (Current Risks)



ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง (KRIs)

ความเสี่ยงดา้นการ

เปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยแีละภยัคุกคาม

ทางไซเบอร ์

(Cyber Threat)

• เน่ืองจากการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดของ

เทคโนโลย ีช่วยท าใหเ้กิดความรวดเร็ว ความ

สะดวกในการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้ น ในทาง

กลบักนัยงัเส่ียงต่อการเกิดภยัคุกคามไซเบอร์

มากขึ้ น ความปลอดภยัของขอ้มลูลดลง เกิดการ

รัว่ไหลของขอ้มลู อาจส่งผลใหก้ารปฏบิติังานของ

บริษัทฯ หยุดชะงกัได ้

• มีโครงสรา้งระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

• ติดตามและเฝ้าระวงั การคุกคามทางไซเบอร์

• โครงการเผยแพร่ความตระหนักรูด้า้นความปลอดภยั

ทางไซเบอร์

• IT Helpdesk

มาตรการเพ่ิมเติม

• · แผนการรบัมือภยัคุกคามทางไซเบอร์

• · จดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลทางดา้นไซเบอร์

• ระยะเวลาการกูค้ืนขอ้มลู 

• จ านวนชัว่โมงท่ีไม่สามารถปฏบิติังานได้
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ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)



ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุมและบรรเทาความเสี่ยง ตวัช้ีวดัดา้นความเสี่ยง (KRIs)

ความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคจาก

กระแสเร่ืองระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน

• การเปล่ียนแปลงของตลาด ความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

วิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในแนวโนม้ใหม่ 

(New Normal)

• การเปล่ียนแปลงของยอดขายของแต่

ละผลิตภณัท์

• ความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

เปล่ียนแปลงไป

• การแขง่ขนัทางธุรกิจในทิศทางของ

ความยัง่ยนื

• ความใส่ใจดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีมากขึ้ น

• การเปล่ียนแปลงของช่องทาง

ติดต่อสื่อสาร ช่องทางการขายสินคา้

• จดัสรรการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัทิศ

ทางการเปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการ

รกัษาระดบัความน่าเชื่อถือทางการ

เงินและการลงทุนของบริษัทฯ

• การคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคน

ในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป

• การเจรจาร่วมกบัลูกคา้และการท าวจิยัร่วมเพื่อผลิตภณัฑท่ี์สอด

รบักบัตลาด

• รณรงคก์ารสรา้งความตระหนักรูท้างดา้นพลาสติกต่อสงัคมและ

ชุมชน

• ยกระดบัความยัง่ยนืของบริษัทฯ โดยน าประเด็นส าคญัดา้น

ความยัง่ยนืมาเช่ือมโยงกบัองคก์ร

• สนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable 

Development Goals: SDGs)

• นโยบายของบริษัทฯ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

เช่น นโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนื นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการ และอื่นๆ เป็นตน้

• พฒันาผลิตภณัฑสี์เขยีวและนวตักรรมเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการลูกคา้ เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัตลาด

• กระบวนการน าวตัถุดิบพลาสติกจากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้

ใหม่ และลดขยะจากกระบวนการผลิต

• มีขัน้ตอนการพิจารณาการจดัสรรการลงทุนอยา่งเป็นระบบ ให้

ความส าคญักบัการลงทุนท่ีจะท าใหไ้ดม้าของผลประกอบการท่ีดี

ในระยะเวลาสั้น

• การพิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีมีความเช่ียวชาญทกัษะประสบการณ ์

เพื่อการเจรจาหาแนวทางร่วมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจเป็นวง

กวา้งและยัง่ยนื

• รอ้ยละความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์

• การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ

ตอบโจทยล์ูกคา้รายหลกั (จ านวน/ต่อปี)

• รอ้ยละอตัราการพฒันาส าเร็จของผลิตภณัฑท่ี์

บรรลุวตัถุประสงค์
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ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)



แนวทางการบรหิารความเสีย่งและภาวะวิกฤต
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แผนรองรบัขณะเกิดภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณฉุ์กเฉิน (Emergency Plan)1 2 แผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอยา่ง

ต่อเน่ืองส าหรบัธุรกรรมท่ีส าคญั 

(Business Continuity Plan)

3แผนฟ้ืนฟูหลงัเกิดภาวะวิกฤต 

(Recovery Plan) 

26

การบริหารความเสี่ยงภาวะปกติ การบริหารความเสี่ยงภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยงหลังภาวะวิกฤต

แผนการบริหารความเสี่ยงขณะเกิดภาวะวิกฤต

(ก่อนเกิดเหตุ) (ขณะเกิดเหตุ) (หลังเกิดเหตุ)

• ก าหนดวตัถุประสงค์

• ระบุความเส่ียง

• วิเคราะหส์ถานะความเส่ียง

• ก าหนดระดบัของความเส่ียง

• แนวทางการบริหารความเส่ียง

• ประเมินความเส่ียง

• จดัท ารายงานบริหารความเส่ียง 

เพื่อทบทวนและติดตามผล 

• รายงานผลการด าเนินงาน • แจ้งเหตุและการประกาศใช้แผน

• การอพยพ

• การด าเนินการ ณ จุดรวมพล

• การสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ในภาวะ

วิกฤต

• การประกาศใช้แผน

• การติดต่อสื่อสาร

• การเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง

• การเดินทางไปศูนย์ปฏิบัติงานส ารอง

• การดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน

• การฟื้นฟูอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ส านักงาน

• การฟื้นฟูระบบงาน IT

• การฟื้นฟูทรัพยากรบุคคล

• การสื่อสารและประชาสมัพันธ์



A.J.PLAST PLC

RISK
MANAGEMENT27

ข้ันตอน
ฝ่ายงานเจ้าของ

ความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่าย

หน่วยงานบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ

1. การสื่อสารและวาง

แผนการด าเนินการ

2. การติดตามประเมินผล

และทบทวนแผน

3. การสรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

รายงานผลการ

จัดการความเสี่ยง

รายงานการ

ติดตามความเสี่ยง

1. ศึกษาการบริหารความเสี่ยง

และถ่ายทอดยังผู้จัดการฝ่ายงาน
2. วางแผนการด าเนินงาน

4. รายงานผลการ

ด าเนินงาน

7. รายงานผลการด าเนินงาน 8. พิจารณาผลการด าเนินงาน

11. สรุปผลการด าเนินงาน

3. ด าเนินงานตาม Action Plan

5. สรุปผลการด าเนินงาน

แต่ละประเด็นความเสี่ยง

6. พิจารณาผลการด าเนินงาน

และประเมินระดับความเสี่ยง

9. สรุปผลการด าเนินงาน
10. พิจารณาเสนอแนะผลการ

บริหารความเสี่ยง

หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะท าหนา้ท่ีรวบรวม รายงานผลการด าเนินงาน และจดัท าเป็นรายงานบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้

คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ พิจารณาทบทวน ติดตามผล และประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอ เพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ

5. การรายงานผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานบรหิารความเสีย่ง เพื่อทบทวนและตดิตามผล 
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วฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1. บริษัทฯ วางรากฐานของการก ากับดูแลกิจท่ีดี มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีใหค้วามส าคัญกับการ

ประเมิน การป้องกนัและการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้

2. กรรมการและผูบ้ริหารบริษัทฯ สนับสนุนและใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียง รวมถึงติดตามการ

ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด

3. บริษัทฯ มีโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการการ

จดัการความเส่ียง หน่วยงานบริหารความเส่ียง ท่ีประสานงานและด าเนินงานร่วมกบัหวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ

4. มีการส่ือสารดา้นการบริหารความเส่ียงใหก้บัพนักงานทุกคนและทุกระดบั เพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

และปลูกฝังใหก้ารจดัการความเส่ียงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมขององค์กร ผ่านทางการอบรมความเส่ีย งเป็น

ประจ าทุกปี


