
 

ปัจจยัความเส่ียง 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัดี                  

ถึงความรับผิดชอบในการดแูลให้มีการกํากบักิจการท่ีดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงได้มอบหมายให้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ กํากบัดแูลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การบริหารจดัการความเสีย่งของ

บริษัทมีความเพียงพออยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง โดยมีกระบวนการบริหารความเสีย่งดงันี ้การระบคุวามเสีย่งและโอกาส

ในการดําเนินธุรกิจ  การประเมินความเสี่ยงและโอกาสเกิดความเสี่ยง  การกําหนดมาตรการจดัการและการแก้ไข  และ   

การรายงานและเฝา้ติดตามผลการบริหารความเสีย่ง  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบตอ่บริษัท 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีควรพิจารณา ดงันี ้

1. ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

1.1 • การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่ 

• สงครามทางการค้า 

• ความผนัผวนทางภาษี 

• อตัราแลกเปลีย่น 

• ด้านการเงิน/การชําระหนี ้

ของลกูค้า 

• ยอดขายและกําไร 

• โอกาสในการลงทนุและ

ขายสนิค้า 

• ความสามารถในการทํา

กําไร 

• พฒันาสนิค้าทัง้ใหมแ่ละเกา่ร่วมกบัลกูค้า  เพ่ือผลติ

สนิค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า 

• ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ท่ีมีศักยภาพและมียอด

สัง่ซือ้สงูทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

• ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานเพ่ือรักษา

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านคณุภาพและราคา 

• สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้า 

• การพฒันาคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง 

• การเปิดบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) 

• การทําสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 

(Forward Contact) 

• มีการวิเคราะห์ฐานการเงินและนําระบบประเมิน

คณุภาพของลกูค้ามาใช้เพ่ือกําหนดและทบทวน

วงเงินสนิเช่ือ รวมถงึระยะเวลาการชําระเงินของ

ลกูค้าแตล่ะรายด้วยระบบ Credit Management 

1.2 • ลกูค้าต้องการผลติภณัฑ์

ใหมใ่นเวลาท่ีเร็วขึน้ 

• สร้างสนิค้าใหมไ่มท่นั

ความต้องการทําให้เสยี

โอกาสการขาย 

• จดัหา Outsource ท่ีมีความสามารถในการผลติ

สนิค้าให้ได้ตามสถานการณ์ 

• ศกึษาเทรนด์ของสนิค้าและหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือ

ช่วยพฒันาสนิค้า 

1.3 • การเปลีย่นแปลงและการ

แขง่ขนัท่ีสงูในระดบัประเทศ

และระดบัโลก 

• สญูเสยียอดขายและลกูค้า

อาจจะย้ายฐานการผลติ 

• หา Business Partner ทัง้ในและตา่งประเทศ 

• Joint Venture, Take Over 

    



 

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

1.4 • การเกิดอบุตัิภยัหรือภยั

ธรรมชาต ิ

• รายได้หรือการทํากําไรของ

บริษัทลดลง 

• จดัทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินเพ่ือให้ธุรกิจ

สามารถดําเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

• จดัทําประกนัภยัเพ่ือคุ้มครองทรัพย์สนิของบริษัทท่ี

อาจได้รับความเสยีหายจากภยัพิบตัิตา่งๆ 

1.5 • ด้านกฎระเบียบ • คา่เสยีหายตามกฎหมาย 

Product Liability กรณีมี

การฟอ้งร้องจากผู้บริโภค 

• จดัทําประกนัเก่ียวกบั Product Liability  

• มีกระบวนการบริหารระบบคณุภาพ ก่อนสง่มอบ

สนิค้าให้กบัลกูค้าเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพ

สนิค้า 

1.6 • ความไมแ่นน่อนของราคา

วตัถดุิบหลกั 

• ต้นทนุของสนิค้าและ

บริการ 

• การคิดค้นวตัถดุิบทดแทน 

1.7 • การเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลยี (Social Media) 

• สดัสว่น Market Share 

ของคูแ่ขง่การผลติใน

ตลาดออนไลน์ท่ีมากขึน้ 

• การหา Business Partner และช่องทางการ          

จดัจําหนา่ยใหม่ๆ  

2. ความเส่ียงด้านสังคม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

2.1 • การเกิดอบุตัเิหต/ุเหตฉุกุเฉิน 

และโรคระบาดตา่งๆ 

• ความปลอดภยัของ

พนกังาน และความ

เช่ือมัน่ของชมุชนและ

สงัคม 

• พฒันาระบบมาตรฐานความปลอดภยัตาม มอก./ 

OHSAS18001 ทบทวนการชีบ้ง่และประเมิน

อนัตรายความเสีย่งจากการทํางานเพ่ือสร้างความ

มัน่ใจในการทํางานของพนกังานและผู้ ท่ีมา

ดําเนินงานในบริษัท 

• จดัทําคูม่ือแผนรองรับภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตัิ เช่น 

อคัคภียั สารเคมีร่ัวไหล ความเสีย่งโรคระบาด 

• การจดัให้มกิีจกรรมด้านความปลอดภยั เพ่ือสร้าง

ความตระหนกัให้กบัพนกังานและผู้ รับเหมาท่ีเข้ามา

ปฏิบตัิงานในองค์กร 

2.2 • ความปลอดภยัของผู้บริโภค

ในการใช้สนิค้า 

• สารเคมีบางชนิดใน

เคร่ืองสาํอางบางประเภท

ท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่

ผู้บริโภค 

• การศกึษาพฒันาและวิจยัองค์ความรู้และนวตักรรม

เน้นให้ผู้บริโภคได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพดี และ

ปลอดภยัโดยการเพ่ิมศกัยภาพห้องปฏิบตัิการให้เป็น

ท่ียอมรับในระดบัสากล เพ่ือสนบัสนนุการสง่ออก 

โดยดําเนินการตรวจสอบผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 

• นโยบายในการลดหรือหลกีเลีย่งการใช้สารเคมีมาใช้

สารสกดัจากธรรมชาติทดแทน 



 

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

2.3 • การมีสว่นร่วมสนบัสนนุและ

พฒันาชมุชน 

• ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

บริษัทกบัชมุชน 

• การประชมุ สานเสวนา เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับทราบ

ความต้องการหรือความจําเป็นของชมุชนและนํามา

พฒันากิจกรรมตา่งๆ ท่ีบริษัทดําเนินการร่วมกบั

ชมุชนทัง้ใกล้และไกล 

• การให้การสนบัสนนุและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีชมุชนจดั

ขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

ความเสี่ยง ผลกระทบ มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

3.1 • มลภาวะจากการผลติ • สภาพแวดล้อมของชมุชน • มาตรการเฝา้ระวงัด้านสิง่แวดล้อม การตรวจวดัและ

ติดตามคณุภาพอากาศ และนํา้เสยีจากการผลติ 

• การนําระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

ISO 14001 : 2015 มาดําเนินการเพ่ือควบคมุและ

ลดผลกระทบเชิงลบท่ีแหลง่กําเนิด 

• การออกแบบสาํรวจชมุชนเพ่ือรับทราบผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้และแก้ไข ปอ้งกนัได้ทนัเวลา 

3.2 • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

พลงังานสิน้เปลอืง 

• การใช้ทรัพยากรไมคุ่้มคา่ 

• การขาดแคลนนํา้และ

พลงังาน 

• การกําหนดนโยบาย เปา้หมายด้านสิง่แวดล้อม 

และโครงการด้านสิง่แวดล้อม 

• การจดัทํามาตรการและโครงการอนรัุกษ์พลงังาน 

• การจดักิจกรรมเพ่ือรณรงค์และสร้างความตระหนกั

ให้กบัพนกังาน 

• การพฒันาเร่ืองการใช้พลงังานทดแทน 

3.3 • การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ 

• การเกิดภยัพิบตัิธรรมชาต ิ • การกําหนดนโยบายการลดการปลอ่ยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้โครงการ Cool the 

world ผา่นโครงการ Green Production โครงการ 

Transportation 

• โครงการปลกูป่า ทัง้ป่าบกและป่าชายเลน 

 

 

 



 

Emerging Risk 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์กร ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็น    

ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ใหม ่คือ 

หัวข้อความเสี่ยง 1. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ และสภาพแวดล้อม 

ผลกระทบกับองค์กร     ความต้องการในประเภทของสนิค้าและบริการท่ีเปลีย่นไป 

ความเสี่ยง     พฒันาสนิค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการท่ีเปลีย่นไป 

มาตรการลดความเสี่ยง     การคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีช่วยชะลอวยั 

หัวข้อความเสี่ยง 2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดิจิทัลเทคโนโลย ี

ผลกระทบกับองค์กร     การสือ่สารภายในและภายนอกองค์กร 

ความเสี่ยง     พฤติกรรมการซือ้ของลกูค้าเปลีย่นแปลงไป 

มาตรการลดความเสี่ยง     ปรับปรุงระบบงานและผลติภณัฑ์ให้ทนัการเปลีย่นแปลง 

 


