
การเฝา้ระวงัความเสียงใหม่



ระบบเตือนภยัลว่งหนา้ (Emerging Risk Monitoring)

บริษัทฯติดตามสถานการณแ์ละ

แนวโนม้ของปัจจยัภายนอกอยา่ง

ต่อเนือง ครอบคลมุ PESTEL 
Analysis framework

ชงึประกอบดว้ย มมุมองดา้น

การเมือง (Political) เศรษฐกิจ 

(Economic) สงัคม (Social), 
เทคโนโลยี (Technological), 

สงิแวดลอ้ม (Environmental)
, กฎหมาย กฎระเบียบ (Legal)



กระบวนการบริหารความเสียง

การตรวจสอบ สอบสวนเหตุการณ ์วิเคราะหปั์จจยั

เสียงภายนอก และผลกระทบทีอาจเกิดขนึ ทงัดา้น

การเมือง เศรษฐกิจ ไอที สงัคม สงิแวดลอ้ม และ

กฎหมาย

การประเมินความเสียง ประเมินผล

กระทบและโอกาสของแต่ละปัจจยัเสยีง 

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินความเสียง

การบริหารจัดการความเสียง โดยการติดตาม

ระดบัผลกระทบของปัจจยัเสยีงอยา่งตอ่เนือง 

หากปัจจยัเสยีงมีระดบัความเสียงเขา้สูร่ะดบัสงู 

ปัจจยัเสียงดงักล่าวจะตอ้งมีแผนงานจดัการ

ความเสยีงกาํหนดกรอบเวลาผูร้บัผิดชอบ

การตดิตามความเสียง กาํหนด และดาํเนินการ

ติดตาม เจา้ของความเสียงตอ้งรายงานต่อทีประชมุ

ผูบ้รหิารประจาํเดือน ความเสียงระดบัปานกลางทีมีแนวโนม้

จะมีความเสียงเพิม และความเสียงระดบัสงูใหร้ายงานต่อ

คณะกรรมการบรหิารทนัทีทีเกิดเหตกุารณ ์และนาํเสนอต่อที

ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสียงเพือทราบ หรือ ปรบั

แผนการดาํเนินงานหากมี



ปัจจยัเสียงทีเกิดขึนใหม่ ผลกระทบต่อธุรกิจ และการป้องกนั
Emerging Risk with Description, Potential impacts & Mitigations)

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงปัจจยัเสยีงที

เกิดขนึใหม่ ซงึอาจสง่ผลกระทบ

อย่างมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนิน

ธุรกิจในอีก สาม ถึงหา้ปีขา้งหนา้ 

จงึไดวิ้เคราะหป์ระเด็นความเสียงที

อาจเกิดขนึ รวมถึงผลกระทบต่อ

ธุรกิจและการดาํเนินงานของแต่ละ

ปัจจยัเสยีง

นอกจากนี บรษัิทฯ ไดก้าํหนด

มาตรการลดความเสยีงอย่างมี

ประสิทธิภาพ และติดตามความ

เสยีงต่างๆ ทีเกิดขนึใหมท่งัในระยะ

ปานกลางไปจนถึงระยะยาวอย่าง

ต่อเนือง เพือลดผลกระทบจาก

ปัจจยัเสยีงทีเกิดขนึใหม ่และช่วย

ใหบ้รษัิทฯ สามารถบรรลเุปา้หมาย

ตามกลยทุธแ์ละทิศทางตามที

กาํหนดไว้



ปัจจยัเสียงจากความพรอ้มของบคุคลากรเมอืโครงสรา้งธุรกิจกาํลงัจะเปลยีนแปลงตามเทรนด์

โลกทกีาํลงัมา

คําอธิบายความเสียง

จากวิกฤติการณแ์พรร่ะบาดของโควิท 19 และเทรนดก์ารเปลยีนแปลงของผูบ้รโิภค การใชชี้วิตอยา่ง
ระมดัระวงั รวมถึงการขยายตวัของเทคโนโลยีตา่งๆ เป็นตวัเรง่ปฎิกิรยาใหมี้การเปลยีนแปลงตา่งๆใหเ้กิดขนึ
อยา่งรวดเรว็ และบางครงัคาดการณไ์ดอ้ยาก มีแนวโนม้เขา้มามีผลกระทบโครงสรา้งอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
เคมีภณัฑแ์ละ กาวอสุาหกรรม รวมถงึรูปแบบการดาํเนินธุรกิจแบบเดิม ก็จะไดร้บัผลกระทบดว้ย โดย
แนวโนม้หลกัของโลกทีอาจสง่ผลตอ่อนาคตของอตุสาหกรรมของบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญัใน 3-10 ปีไดแ้ก่

1. กระแสการเรยีกรอ้งการดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน

2. กระแสความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและแนวโมม้การปรบัของธุรกิจเรง่ตวัขนึ

3. บุคคลากรขาดแคลน ดว้ยวยัทาํงานลดลง และวยัทาํงานไม่ค่อยสนใจทาํงานในการผลิต



ปัจจัยเสียง:

• แนวโนม้การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) ซงึเป็นประเด็นในการจดัการ

ดา้นความยงัยืน ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ ทงัในดา้นความตอ้งการพลาสตกิ เคมีภณัฑ ์ในรูปแบบเดิมที

ลดลง แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัดงักลา่วบรษัิทฯเห็นวา่เป็นโอกาสใหบ้รษัิทสามารถเป็นผูผ้ลติทีดาํเนินธุรกิจตาม

แนวทางความยงัยืนทีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสงัคม ผูบ้รโิภค และสงิแวดลอ้มได ้โดยการศกึษา

วิเคราะหส์ินคา้ทดแทนประเภทBio-plastic และปัจจบุนัสามารถจดทะเบยีนแตกธุรกิจย่อยของบรษัิทได้

แลว้

• แนวโนม้ผูใ้ชต้อ้งการสนิคา้ทีมีความปลอดภยั โดยเฉพาะผูใ้ชผ้ลิตภณัฑก์าวมีโอกาสสดูกลนิสารระเหยอาจ

สง่ผลตอ่สขุภาพได ้ซงึในอนาคตภายหนา้มากกวา่ 5-10 ปีบรษิัทฯจะมียอดขายลดลงตอ้งเรง่หาผลติภณัฑ์

ทดแทน ซงึเป็นโอกาสทีดีทีบรษัิทไดพ้ฒันาสนิคา้ประเภท Low VOC ขนึมาทดแทนผลติภณัฑด์งักลา่ว



มาตรการรองรบัความเสยีง

• มุง่เนน้ในมาตรการทียืดหยุ่น และสรา้งทางเลือกทีบริษัทสามารถปรบัเปลยีนธุรกิจไดอ้ย่าง

คลอ่งตวัในสถานการณท์ไีมแ่น่นอน

• ติดตามและประเมินผลกระทบ จากประกาศมาตรฐานผลิตภณัฑ ์รวมถึงมาตรการกีดกนั

การคา้ของประเทศตา่งๆ เพือกาํหนดแนวทางในการรบัมือรว่มกบัพนัธมิตร



ปัจจัยเสียง

▪ดา้นบคุคลากรและเทคโนโลย ีดว้ยกระแสความตอ้งการใหธุ้รกิจดาํเนินงานอย่างยงัยืน และ

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดิจิตอล อาจสง่ผลกระทบใหบ้รษัิทฯตอ้งมีการลงทนุดา้นไอที 

เพมิมการสรา้งบคุคลากรทมีีการปรบัเปลยีนวิธีการทาํงาน หรอืรูปแบบการทาํธุรกิจ รวมไปถึง

การเตรยีมความพรอ้ม ทกัษะใหม่ของพนกังานเพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงซงึมีผลต่อ

ความเสยีงบคุคลากรดงันี

1.บคุคลากรผูป้ฎิบตั ิมีความสามรถไม่เพียงพอ หรอืมีความสามารถไม่เหมาะสมไม่ตรงกบัลกัษณะของงาน 

(Incompetency)
2.จาํนวนบคุคลากรไม่เพียงพอตอ่การปฏิบตังิานตอ่การเติบโตขององคก์ร (Inadequacy)



มาตรการรองรับความเสียง

• ดาํเนนิงานดา้นการเพมิประสทิธิภาพและการสรา้งความรูใ้นธุรกิจใหม่ เทรนตลาดและสนิคา้เพอื

อนาคต เทคโนโลยีทสีาํคญั ใหก้บัพนกังานอย่างตอ่เนอืง มุ่งเนน้การนาํความรูม้าใชไ้ดจ้รงิเพอืสรา้ง

ความยดืหยุ่นใหก้บัองคก์ร เพอืปรบัตวัไดเ้รว็และสามารถดาํเนนิธุรกิจไดท้า่มกลางความไม่แนน่อน

• สรา้งมาตรฐานการดาํเนนิงานและความภาคภูมิใจใหพ้นกังานมคีวามรกั ผูกพนั และอยู่กบัองคก์ร 

รกัษาคนด ีคนเก่งใหอ้ยู่นานๆโดยการขบัเคลอืนโครงการ Successor & Competency 
Road map ใหไ้ดผ้ลตามแผนงานและวดัผลเป็นระยะ

• เพิมช่องทางในการสรรหาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพและมีการติดตามใหไ้ดผ้ลตามเปา้หมาย

• ทบทวนนโยบายการจา้งงานและอายกุารเกษียณของพนกังาน 



ปัจจยัเสยีงจากสงครามและการแพรร่ะบาดของเชือโรค

คาํอธิบายความเสียง

จากวิกฤติการณแ์พรร่ะบาดของโควิท 19 และตอ่เนืองกบัการสูร้บระหว่างรสัเซียกบัยเูครน เกิดผลผลกระทบรุนแรง
ต่อการขาดแคลนวตัถดุบิสาํคญัและจาํเป็นทีผลติ หรอืเป็นผลพลอยไดจ้ากนาํมนั หรอืก๊าซธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดราคา
พุ่งสงูและการขนสง่ลา่ชา้มากกวา่ปีก่อนทมีีเฉพาะการแพรร่ะบาดของเชือโควิท สง่ผลใหต้น้ทนุสนิคา้สงูตอ่เนอืงและ
อาจเกิดการขาดแคลนโดยไม่สามารถผลิตสินคา้ไดท้นัตามคาํสงัซือได้

การบริหารความเสยีง
1. ติดตามสถานการณโ์ลกใกลชิ้ด นโยบายการคา้ของประเทศต่างๆทีมีความเกียวขอ้ง 
2. ประเมินความเสยีงคู่คา้รายสาํคญั ทงัดา้นภมิูศาสาตรท์ีตงัของคู่คา้ และแหลง่ผลิตของคูค่า้เพือหามาตรการสาํรอง

คู่คา้รายใหม่หรอื หาวตัถดิุบทดแทน
3. ระมดัระวงักระบวนการติอต่อสอืสารต่อคู่คา้เพือยืนยนัคาํสงัซอือย่างรอบครอบไม่ใหมี้ขอ้ผิดพลาดอนัอาจจะสง่ผล

กระทบต่อแผนการทาํงานและกระทบต่อลกูคา้
4. บรหิารพืนทีคลงัสินคา้ และจดัทาํแผนสาํรองเช่าทีคลงัสินคา้เพิม และเคลียรส์ินคา้ทีไม่จาํเป็นไปยงัคลงัเก็บชวัคราว

เพือเก็บสต๊อกสินคา้ทีมีความสาํคญัและลดผลกระทบการขาดแคลน
5. เรง่พฒันาและปรบัปรุงสตูรการผลิตใหมี้ความหลากหลายและลดการพงึพาวตัถดุิบทีมีขอ้จาํกดัตา่งๆ



ปัจจยัเสยีงจากสภาพภมูิอากาศ

คาํอธิบายความเสียง

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ไดแ้ก่ นาํท่วม ระดบันาํทะเลหนนุสงู อณุหภมิูสงูขนึ ภยัธรรมชาติที
รุนแรงมากขนึ

ผลกระทบทอีาจเกิดขึน
1. ปัจจยัโลกรอ้น มลพิษเพิมมากขนึ ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก และอณุหภมูิสงูขนึ สง่ผลต่อสขุภาพ ความสขุและความปลอดภยัใน

การทาํงานของพนกังาน 

2. พนกังานอาจเรยีกรอ้งใหป้รบัปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงานและคา่ตอบแทนมากขนึ

3. ตน้ทนุการเปลียนแปลงตามกฎระเบียบมาตรการการจดัการก๊าชเรอืนกระจก

4. ระยะสนัอาจจะสญูความน่าเชือถือดา้นศกัยภาพการพฒันาความยงัยืนถา้ไม่มีการประเมินผลกระทบและจดัทาํรายงานก๊าช
เรือนกระจก 

5. ระยะยาวถา้ปรบัตวัไม่ทนัตามกฎระเบียบและนโยบาย Carbon Neutrality & Net Zero emissions ของแต่
ละประเทศคูค่า้มาปรบัใชอ้าจเสียโอกาสการคา้สญูเสียรายไดไ้ด้



มาตรการจัดการความเสียง

• ประเมินความเสยีงภยัธรรมชาติและคาดการณค์วามรุนแรงของ Climate Change เป็นระยะ

• ศกึษาวิจยัวิจยัคา่อากาศ ความชืน ความรอ้นและฝุ่ นละอองและการเปลียนแปลงของภยัธรรมชาติที

มีผลตอ่คณุภาพผลิตภณัฑ์

• ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหเ้หมาะสม และไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่ระบบการทาํงานอืน

• จดัทาํงบประมาณและแผนงานและศกึษาความเป็นไปไดเ้พือเปลยีนเป็นเครืองจกัรอตัโนมตัิใหม้าก

ยิงขนึ หรอืเพมิการใช ้Robot เพือทาํงานแทนคนในพืนทมีีความเสียงสขุภาพ ความสขุ ผลกระทบ

ต่อสงิแวดลอ้ม ตน้ทนุแรงงานทเีพิมสงูขึนและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจบุนั

• เรง่อบรมใหค้วามรูผู้บ้รหิาร พนกังานเพอืเตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัการบริหารจดัการก๊าชเรือนกระจก 


