
2. การบริหารความเส่ียง

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็น

พืน้ฐานในการดาํเนินธุรกิจ ท่ีทําให้บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรและมีการเติบโตอยา่งยัง่ยืน สามารถสร้างโอกาสทาง ธุรกิจใหม ่

รวมถึงสามารถจดัการกบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย บริหารความเสี่ยง 

ทั่วทัง้องค์กรท่ีพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย    

กรอบบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และ

เป้าหมายทางธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ภายในและภายนอกตลอดเวลา    

ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลมุทัง้ในระดบัภมูิภาคและทัว่โลก ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงาน

การบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจดัการความเสีย่งขององค์กรตามแผนท่ี

ได้กําหนดไว้ และรับข้อคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ ของการบริหารความเสี่ยงอยา่งต่อเน่ืองในทกุๆ ด้าน อีกทัง้เพ่ือให้เกิด

การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบั การดําเนินธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างกลยทุธ์แผนงานและการดําเนินงาน

ด้านตา่งๆ ขององค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงในทกุ

ด้าน ท่ีได้วางแผนไว้ โดยให้ทกุหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าและผลลพัธ์หลงัการจดัการความเสี่ยง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ทกุความเสีย่ง 

อยู่ในระดบัท่ีควบคมุได้ ซึ่งในปีนีไ้ด้มีการจดัทําแผนความเสี่ยงทัง้หมด 8 ด้านด้วยกนั คือ ความเสีย่งด้านเศรษฐกิจในมมุมองของการ 

เปลี่ยนแปลงในระดบัภูมิภาคท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กร ความเสี่ยงด้านการบริหารจดัการกระจายตวัของลกูค้า  ความเสี่ยงด้าน 

ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์  ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA)  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบคุคล  ความเสีย่งท่ี 

เกิดขึน้ใหม่ตามสภาพแวดล้อมและสงัคมในยคุปัจจุบนั  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  และความเสี่ยงด้าน

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดําเนินงานดงักลา่วเห็นวา่การบริหารความเสี่ยงได้มีการดําเนินไปอยา่งสอดคล้องตาม ข้อกําหนด กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

2.2  ปัจจัยความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงในทกุด้านร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกนั

และลดความเสีย่งท่ีจะเกิด ซึง่มีการพิจารณาประเด็นความเสีย่งท่ีสาํคญัๆ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอาทิ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในภาคอสงัหาริมทรัพย์และการขาดแคลนพลงังานในประเทศจีน,

ราคานํา้มนัโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้ การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ในการสง่ออก ประเด็นเหลา่นีม้ีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกบั

ธุรกิจของบริษัท ทําให้ต้นทนุสนิค้าสงูขึน้จากคา่วตัถดุิบและคา่ขนสง่ท่ีเพ่ิมขึน้, การสง่มอบสนิค้าสง่ออกท่ีอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

รวมถึงกําลงัซือ้จากจีนท่ีอาจจะลดลง  
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสว่น supply chain ได้มีการประเมินเร่ืองการใช้วตัถุดิบล่วงหน้า โดยเป็นกลุ่มวตัถดุิบท่ีมีการใช้

สมํ่าเสมอและมีปริมาณสูงเพ่ือใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ ขายในการลดต้นทุนค่าขนส่งร่วมกัน และในส่วนงานส่งออกมีการทํา

แผนงานการสง่มอบอยา่งละเอียดในทกุ shipment ของแต่ละลกูค้า และจากการจดัการดงักลา่วทําให้บริษัทสามารถสง่สินค้าสง่ออก

ได้ตามแผนและสามารถจดัการต้นทนุอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ด้านหน่วยงานขายได้มีการติดตามยอดขายของลกูค้าท่ีส่งออกไปจีนเพ่ือติดตามระดบัความต้องการของสินค้าในตลาด

โดยตรงร่วมกบัการนําเสนอสินค้าในกลุม่กนัแดดซึง่เป็นสินค้าขายดีในประเทศจีนมากขึน้เพ่ือเพ่ิมยอดขาย รวมทัง้มีการผลกัดนัสินค้า

ท่ีส่งออกไปยโุรปตามแผนท่ีตัง้ไว้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการนําเสนอสินค้าในรูปแบบรวมชุดในขนาดท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้

ลกูค้าสามารถตอบโจทย์การตลาดท่ีลกูค้าได้วางแผนไว้ในทกุกลุม่ลกูค้า และทกุช่องทาง ซึง่สง่ผลให้ยอดขายของบริษัทในช่วงไตรมาส 

4 เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง 

2. ความเสี่ยงด้านลูกค้าและยอดขาย

ความเสี่ยงทางด้านลกูค้าและยอดขายหมายถึงความเสี่ยงของรายได้ในการดําเนินธุรกิจและยอดขายสินค้าของบริษัทท่ีมี

การกระจุกตวัอยู่ท่ีลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัท ซึ่งหากลกูค้ากลุ่มนีม้ีการเปลี่ยนแปลงในการสัง่ซือ้ท่ี

น้อยลงจะสง่ผลกระทบตอ่รายรับของบริษัทอยา่งมาก  
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ในการลดสดัสว่นการกระจกุตวัของลกูค้า บริษัทได้ใช้กลยทุธ์การรักษาฐานลกูค้าปัจจบุนัท่ีมีอยูแ่ละการสร้างลกูค้าใหม่ท่ีมี

การซือ้ขายเกิดขึน้ในปี 2564 เพ่ือเพ่ิมสดัสว่นของจํานวนของลกูค้าและเพ่ิมยอดขายเพ่ือให้เกิดการกระจายยอดขายในหลากหลายทัง้

ในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มสินค้า (product categories) เช่นกลุ่มเคร่ืองสําอาง, skincare, toiletries, color cosmetics และจากการ

ตัง้เปา้หมายดงักลา่ว สง่ผลให้มกีารเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมจํานวนลกูค้าใหมอ่ยา่งชดัเจน เกิดการกระจายตวัของลกูค้าและยอดขายทัง้

ในกลุ่มลกูค้าและกลุ่มสินค้าด้วยกัน ทําให้สดัส่วนยอดขายต่อลกูค้าปรับตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางบริษัทยงัคง

ตัง้เป้าหมายและ KPI (Key Performance Indicator)เป็นตวักํากบัเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระดบัยอดขายและจํานวนลกูค้ายงัคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ 

3. ความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภยัทางไซเบอร์

ในปัจจุบนัการดําเนินธุรกิจบริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการเก็บฐานข้อมลูต่างๆทัง้ข้อมลูสําคญัทางธุรกิจและข้อมลู

สว่นบคุคล และมีการนําระบบ Software Program มาใช้ในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงในขณะนีท้างบริษัทได้ปรับให้มีการทํางานจากท่ี

บ้านได้ ดงันัน้ในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นีอ้าจเกิดความเสี่ยงด้านข้อมลูสําคญัทัง้สว่นบคุคลและสว่นธุรกิจร่ัวไหลออกไปภายนอกท่ี

อาจทําให้บริษัทเสียหาย เสียช่ือเสียง หรือมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่คาดคิดเกิดขึน้ได้ นอกเหนือจากนีย้งัมีภยัคุกคามจากไซเบอร์ (Hacker, 

Virus Software) ท่ีอาจสร้างความเสียหายในส่วน Software , Hardware หรือ digital ท่ีมีผลกระทบทําให้ธุรกิจหยุดชะงักจนไม่

สามารถดําเนินการได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการเกิดภยัคุกคามจากทางไซเบอร์นีม้ีผลต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรและขาดความ

นา่เช่ือถือในการดําเนินธุรกิจ 
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การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์เป็นการปอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์จากการโจรกรรมท่ีทําให้เกิดความเสยีหายในระบบ 

Hardware, Software และ Digital ขององค์กร บริษัทได้ติดตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรัสให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองและพนกังานทกุ

คนต้องปฏิบตัิตามนโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งเคร่งครัดเช่น Update ฐานข้อมลูไวรัสอยา่งน้อยอาทิตย์ละครัง้ ,การสแกน

หาไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากแฟลชไดร์ฟท่ีนํามาจากท่ีอ่ืน รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีปลอดภยั และต้องอพัเดตเวอร์ชัน่อยูเ่สมอ ทัง้นีเ้พ่ือให้

ระบบฐานข้อมลูของบริษัทสามารถดําเนินการได้อยา่งถกูต้องและตอ่เน่ือง ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การดาํเนินธุรกิจ 

4. ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA),

เน่ืองจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (PDPA) จะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนมิถนุายน ปี 2565 ในการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทเร่ือง PDPA ทางบริษัทได้จดัอบรมพนกังานเร่ืองพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 ในระดบัหวัหน้า

งานขึน้ไป เพ่ือให้ตระหนกัรู้และเข้าใจถึงข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีออกมาคุ้มครองสทิธิและข้อมลูสว่นบคุคล ในการปอ้งกนัข้อมลูร่ัวไหล

และบริษัทได้มีการแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบโดยตรง ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล โดยกําหนดเป็นนโยบายความปลอดภยั

ของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร นอกจากนี ้บริษัทยังได้วางแผนกําหนดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล, การใช้ข้อมูล, 

การจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคล, การจํากดัการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคล, รวมถึงการบนัทกึกิจกรรมการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล สิง่เหลา่นีบ้ริษัท

ได้กําหนดเป็นนโยบายให้ทกุหนว่ยงานจะต้องปฏิบตัิตามเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ PDPA ภายในมิถนุายน 2565 นี ้

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

จากแผนการจัดกําลงัคนในปี 2564 ทางบริษัทพบว่ามีพนักงานท่ีใกล้เกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า ในกลุ่มผู้บริหาร

ระดบัสงู ระดบักลางและตําแหน่งงานท่ีสําคญัหลกั (Key Position) ซึ่งหากพนกังานในกลุม่นีไ้ด้เกษียณอายตุามวาระจะมีผลกระทบ

ให้บริษัทขาดแคลนกําลงัคนท่ีมีศกัยภาพในองค์กรทนัที ซึง่อาจสง่ผลตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรเป็นไปอยา่งลา่ช้า หรือไมส่ามารถก้าวทนั

ตอ่การเปลีย่นแปลงในยคุความปรกติใหม ่(New Normal) ได้  

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้ทําการตรวจสอบตําแหนง่งานตา่งๆเพ่ือพิจารณาตําแหนง่งานท่ีเป็น Key Position ซึง่ประกอบไปด้วยตําแหนง่งาน

ท่ีเป็น Core Position, Push Achievement, Critical Position ,Specialize Leadershipและท่ีสําคญัคือตําแหนง่พนกังานท่ีจะเกษียณ

ในระยะ3-5ปี (Retired executive) เพ่ือวางแผนการเตรียมบคุคลากรในการทดแทนและรองรับการเติบโตขององค์กรในปัจจบุนัและใน

อนาคต ทัง้นีบ้ริษัทได้จ้างท่ีปรึกษาโครงการในการดําเนินการตัง้แต่จดัให้มีการอบรมหลกัสตูร“การจัดทําระบบบริหารแผนสืบทอด

ตําแหน่งงาน”(Succession Plan Management System) แก่ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้อง การวางระบบได้แก่ 1.การกําหนดเกณฑ์ใน 

การคัดเลือกบุคคลากร ซึ่งพิจารณาจากอายุงาน/ ประสบการณ์ ความเหมาะสม ผลการปฏิบัติงานและขีดความสามารถ

(Competency) 2.การกําหนด Training Roadmapเพ่ือใช้ในการพฒันา 3.การทดลองรักษาการณ์ในตําแหน่ง และ4.การแตง่ตัง้อยา่ง

เป็นทางการ โดยเป็นแผนระยะยาว  1 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2564 เป็นต้นมา และจะจบโครงการในเดือนพฤษภาคม ของปี 2565 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการยกระดบัความรู้ ความสามารถของพนกังานให้เหมาะสมกบัเปา้หมายของบริษัทตอ่ไป 

6. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีแพร่ระบาดตัง้แต่ปี 2563 จนถึงช่วงต้นปี 2564 พบว่าการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

และเกิดสถานท่ีเสี่ยงหรือคลสัเตอร์ในหลายแห่งในประเทศไทย บริษัทมีความตระหนกัเป็นอย่างมากต่อผลกระทบทางธุรกิจจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 และจําเป็นต้องเตรียมพร้อมเพ่ือให้บริษัทสามารถตอบสนองตอ่เหตกุารณ์เฉพาะหน้าได้ทนัท่วงที รวมถงึ

ต้องมีการคาดการณ์และการประเมินความเสีย่งผลกระทบท่ีมีตอ่การดําเนินงานจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อยา่งใกล้ชิด 



การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทได้จดัทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง (Business Contingency Plan) ตลอดสาย Supply Chain เพ่ือ

ติดตามงานทัง้ทางด้านการสง่มอบ ให้มีการสง่มอบสนิค้าได้ตรงตามเวลา. ด้านบญัชีการเงิน การดแูลบญัชีรายรับรวมถงึการประเมิน

อตัราแลกเปลีย่นในทกุสกลุเงินท่ีมีการซือ้ขาย ด้านลกูค้า การบริหารลกูค้าและยอดขายให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนด  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้กําหนดมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing, Ware Mask, Hand Washing, Testing, Thai Chana) 

ทัง้ออฟฟิศในกรุงเทพ ศรีราชาและป่ินทอง. โดยจดัให้มกีารปฏิบตัิงานในรูปแบบ (Work from Home) สาํหรับหนว่ยงานท่ีสามารถ

ทํางานท่ีบ้านได้เพ่ือลดความเสีย่งกรณีเมื่อเกิดการแพร่ระบาด, การจดัสรรทรัพยากรในระบบงานสือ่สารท่ีสาํคญัเพ่ือชว่ยให้การดําเนิน

ธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง, การกําหนดมาตรการด้านสขุอนามยัและความปลอดภยั ในการดแูลรักษาความสะอาดของพืน้ท่ีสว่นกลาง, 

การเตรียมอปุกรณ์ปอ้งกนัเชือ้โรค, นํา้ยาฆา่เชือ้ตามจดุตา่งๆ รวมถงึการกําหนดมาตรการสาํหรับการเดินทางเป็นพืน้ท่ีเสีย่ง และการ

จดัให้มีการตรวจคดักรองเชิงรุกด้วยการตรวจ ATK ตามแผนกําหนดการและครอบคลมุทกุหนว่ยงาน 

ในสว่นมาตรการจดัการเมื่อได้รับแจ้งการติดเชือ้ของบคุคลากร จะให้มีการแจ้งหวัหน้างาน และรายงานต่อผู้ อํานวยการ

แผนภาวะฉกุเฉินและดําเนินการตามวิธีปฏิบตัิต่อไป. มีแนวทางการกกัตวับคุคลากรกลุม่เสี่ยง ทางบริษัทกําหนดให้กกัตวัท่ีบ้านเป็น

เวลาอยา่งน้อย 14 วนั และมีการตรวจวดัอณุหภมูิ และติดตามอาการอยา่งใกล้ชิดทกุวนัจนครบกําหนด  รวมถึงจดัระเบียบปฏิบตัิและ

กระบวนการรองรับการให้บริการตอ่บคุคลภายนอก เช่น ลกูค้า, Supplier ผู้ รับเหมา หรือหนว่ยงานราชการท่ีจําเป็นต้องเข้ามาติดตอ่ 

ทัง้หมดนีทํ้าให้บริษัทมีการตอบสนองและบริหารจดัการองค์กรภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้อยา่งครอบคลมุรอบด้าน 

ซึ่งรวมถึงการเตรียมพร้อมการดําเนินธุรกิจภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาด ทําให้บริษัทสามารถดําเนินการได้ตามปกติ โดยไม่มี

ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Risk)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือการเกิดภาวะโลกร้อนได้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

โดยตรง ทัง้ในพืน้ท่ีการเกษตร, การอตุสาหกรรม รวมถึงการดําเนินชีวิตของประชากรโลกในทกุพืน้ท่ีท่ีจะต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาติ

ในทกุๆด้าน ดงันัน้การลดโลกร้อนจึงเป็นสว่นสําคญัท่ีทกุภาคสว่นต้องช่วยกนั ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ดําเนินธุรกิจในการผลติเคร่ืองสําอาง ซึง่

ใช้วตัถดุิบท่ีทําจากธรรมชาติหลากหลายชนิด และหลากหลายแหลง่ท่ีจําเป็นต้องพึง่พาทรัพยากรธรรมชาต ิเช่นนํา้, อากาศท่ีเหมาะสม

, และพืน้ท่ีในการเพาะปลกู ดงันัน้การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งรุนแรงอาจสง่ผลกระทบตอ่หว่งโซอ่ปุทานทางด้านวตัถดุิบได้ 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทฯได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจมีผลต่อการส่งมอบวตัถดุิบ

หลกัท่ีผลิตจากธรรมชาติ จึงได้กําหนดให้หนว่ยงาน Business Analysis ติดตามปัจจยัสําคญัทางด้านสิ่งแวดล้อม และสงัคม ท่ีอาจมี

ผลท่ีการสง่มอบ โดยจดัทําเป็นรายงานประจําเดือนให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ อีกทัง้บริษัทยงัได้จดัทําโครงการ Green Initiative 

ขึน้ โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ท่ีเร่ิมจากกระบวนการวิจัยพฒันาและการออกแบบ, 

การจดัซือ้จดัหาวตัถดุิบ, การผลติและการสง่มอบท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

ซึง่โครงการนีจ้ะร่วมกนัทําทกุหนว่ยงานในองค์กร 



8. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)

มลพิษทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ มลพิษทางนํา้ มลพิษทางอากาศ

ขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น  นอกจากจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพของผู้ ทํางาน ยงักระทบถึงผู้พกัอาศยัในชุมชน

โดยรอบ  รวมทัง้มีผลต่อสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน จึงเป็นความรับผิดชอบของบริษัทท่ีต้องประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้และกําหนด

แนวทางในการลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้         

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

บริษัทให้ความสําคญัในการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมตัง้แต่ต้นนํา้ โดยการคดัเลือกวสัดท่ีุเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

หรือวตัถดุิบธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการออกแบบและพฒันาสินค้า  รวมถึงการจดัการในกระบวนการผลิตและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ การออกแบบกระบวนการผลิตท่ีลดการใช้พลงังานทัง้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน  การใช้นํา้ในกระบวนการผลิตอย่าง

คุ้มค่า ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดการใช้นํา้และนํานํา้หมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่  เป็นต้น สว่นปลายนํา้นัน้ บริษัทได้มีการจดัการกบั

ของเสยีท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมทัง้หมดในโรงงาน ให้สามารถนํามา Reuse หรือ Recycle ได้  เพ่ือลดการเกิดขยะท่ีต้องนําไปฝังกลบ 

บริษัทได้นําระบบมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบตัิ กําหนดเปา้หมายด้านสิง่แวดล้อมท่ีชดัเจน เพ่ือให้

พนกังานร่วมมอืกนั เกิดจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่  

การสร้างวัฒนธรรมด้านการประเมินความเสี่ยง 

ในการบริหารความเสีย่ง ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ จําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทกุคนในบริษัท โดยสิง่ท่ีสาํคญัท่ีสดุ

ของการบริหารความเสีย่ง คือ เร่ิมจากการให้คนในองค์กรทกุคนเข้าใจในหลกัการและวธีิการของการประเมินความเสีย่ง สามารถนําไป

ปรับใช้ในงานของตนได้   การสร้างวฒันธรรมด้านการประเมินความเสีย่ง (Risk Awareness Culture)  มิได้เกิดขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ 

บริษัทจึงวางแนวทางด้วยการสร้างเป็นมาตรฐานท่ีเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการทํางานประจํา  เชน่  

• ผู้บริหารระดบัสงูและทกุๆระดบัในองค์กรท่ีนํามาใช้ในการวางแผน การดําเนินการด้านธุรกิจ

• ทกุหนว่ยมกีารประเมินความเสีย่งในกระบวนการทํางานหลกัตามข้อกําหนดของ ISO9001:2015

• การนําเข้ามาเป็นเคร่ืองมือหลกั (Tools) ในขัน้ตอนการออกแบบ การใช้งานเพ่ือประเมินด้านตา่งๆ และการกําหนด

กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมของสนิค้าใหม ่ก่อนสง่เข้าสูก่ระบวนการผลติในโรงงาน

• นํามาใช้ในการควบคมุกระบวนการผลติ  ( HACCP)  และใช้การประเมินสถานการณ์ในการผลติตา่งๆ


