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นโยบายบริหารความเส่ียง 

 บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนการด าเนินธุรกิจท่ีวางไว ้โดยมีการตระหนกัถึง

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและความเส่ียงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีระบบโดยมีการ

วิเคราะห์ ประเมิน จดัการและติดตามความเส่ียงท่ีเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพ่ือช่วยลดความสูญเสียและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนให้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ีไดด้ าเนินการพฒันาผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทั บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมขององคก์ร 

1. ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูง 

ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัมีอยู ่3 ท่าน ปัจจุบนัเกษียณไปแลว้ 2 ท่าน เหลือ 1 ท่านคือ ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ วฒิุวศิวกรสาขา

โยธา เป็นวิศวกรท่ีมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างงานใตดิ้นกว่า 45 ปี จึงเป็นท่ี

รู้จกัและยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนเจา้ของโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วน
ส าคญัในการติดต่อกบัลูกคา้   

 อย่างไรก็ตามบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารคนดงักล่าว โดยมีการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากรในแต่ละแขนงเพ่ือให้สามารถข้ึนมารองรับงานของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้เช่น การสรรหาบุคลากรมืออาชีพเขา้มา

ช่วยบริหารงาน การริเร่ิมให้มีการสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัปฏิบติัการของบริษทักบัเจา้หนา้ท่ีผู ้

ควบคุมงานและระดบัปฏิบติัการของลูกคา้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อให้สามารถรักษาสัมพนัธ์อนัดีของ
ผูบ้ริหารรุ่นต่อไป ซ่ึงไดส้รรหาบุคลากรเขา้มาแทน ซ่ึงผลงานก็เป็นท่ีน่าพอใจ 

2. ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 

ธุรกิจของบริษทัตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และด าเนินการ

ก่อสร้างตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงหมายถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project 

Manager) และวิศวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษทัสูญเสียบุคลากรเหล่าน้ีไปย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษทัในอนาคตได ้

อยา่งไรก็ตามผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงาน 

(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอายงุานกบับริษทัประมาณนานกวา่ 10 ปี ข้ึนไป ท่ีมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดบัภาคีวิศวกร ระดบัสามญัวิศวกร และระดบัภาคีวิศวกร รวมกนักวา่ 20 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ี

ผ่านมาบริษทัมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี  โดยมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการ

สัมมนาทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ท่ีสามารถแข่งขนักับตลาดได ้ เพ่ือรักษา

บุคลากรให้ท างานกบับริษทั   และเพ่ือลดปัญหาดงักล่าว บริษทัไดด้ าเนินการให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ ส่งนักศึกษาจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์เขา้ฝึกงานท่ีบริษทัเป็นประจ าทุกปี ท าให้มีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดงักล่าวให้

ความสนใจท่ีจะร่วมงานกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงัมีการมอบทุนการศึกษาใหก้บัสถาบนัต่าง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of 
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Technology) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง ,  โครงการวิศวกรรมโยธานานาชา ติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้  

3. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

ความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา โดยเฉพาะเร่ืองการช าระเงินตามความส าเร็จของงาน ซ่ึง

อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลการด าเนินงานของบริษทั ขาดสภาพคล่องในการท างานได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัมีนโยบาย

ในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ก่อนการรับงาน การหาขอ้มูลของลูกคา้อ่ืน

เพ่ิมเติม หรือมีการเรียกเก็บเงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานท่ีท าเสร็จ และบริษทัฯ ยงั

ไดรั้บความสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ เพ่ือเขา้มาช่วยแกปั้ญหาในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้การ

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกคา้ให้ครอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคา้งช าระมากกว่า 12 เดือน และในปี 2562 บริษทัมีการตั้ง
ส ารองหน้ีสูญไวเ้ป็นจ านวนเงิน 3.53  ลา้นบาท 

4. ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 

ลกัษณะการรับงานของบริษทัสามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งานท่ีรับเหมาค่าแรงงานและค่าวตัถุดิบ และ (2) 

งานท่ีรับเหมาเฉพาะค่าแรงงานอยา่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงานประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งการก่อสร้างและการ

จดัซ้ือวตัถุดิบนั้น ท าให้มีความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการด าเนินงานสูงข้ึนจากความผนัผวนของราคาหรือการขาดแคลนวตัถุดิบ   

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งเสนอราคารับเหมาล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงาน อยา่งไรก็ตามผลกระทบดงักล่าวอาจไม่สูงมากนกัเม่ือ
เทียบกบัธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

 ลกัษณะของงานส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมา จะมีช่วงระยะเวลาการท างานค่อนขา้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมาณ  3-5 
เดือน ต่อโครงการ  ท าใหบ้ริษทัสามารถควบคุมราคาวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้างได ้ 

 วตัถุหลกัมีเพียง 2 รายการ คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เสน้ ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ของผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุ
ดงักล่าว ท าใหส้ามารถเจรจาต่อรองโดยอาศยัความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ และก าหนดราคา
คงท่ีในระยะเวลาหน่ึงๆได ้นอกจากน้ีในกรณีท่ีราคาวสัดุผนัผวนมาก บริษทัอาจซ้ือวตัถุดิบทั้งจ านวนท่ีบริษทั
ประมาณวา่จะตอ้งใชใ้นงานท่ีรับจา้งไวแ้ลว้ และก าหนดใหผู้จ้ดัจ าหน่ายทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้านจริง 

 น ้ามนัดีเซล มีการปรับปรุงราคาเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดา้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัใน
เร่ืองน้ีเป็นอย่างมากและติดตามความผนัผวนของราคาอย่างใกล้ชิด หากแนวโน้นของราคาเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมี
ผลกระทบกับต้นทุนด าเนินการ บริษัทจะท าการปรับราคาเพ่ิมข้ึนในการรับงานต่อไปเพ่ือชดเชยต้นทุนท่ี
เหมาะสม และค านึงถึงศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดประกอบดว้ย 

5. ความเส่ียงจากการด าเนินงานไม่เสร็จตามก าหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่ าหนด 

 โดยทัว่ไปงานก่อสร้างท่ีบริษทัด าเนินการอยูน่ั้นจะมีค่าปรับในกรณีท่ีมีการด าเนินงานล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดซ่ึงปกติมี

อตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่างานต่อวนั และมีการก าหนดค่าปรับสูงสุดเป็นจ านวนวนัหรือเป็นร้อยละไม่เกิน 10% ของมูลค่า

งานในกรณีท่ีงานท่ีส่งมอบไม่ได้มาตรฐานตามแบบท่ีก าหนด ซ่ึงหากมีเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวเกิดข้ึน บริษทัจะตอ้ง

ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่งผลให้ตน้ทุนสูงข้ึนและเสียเวลาในการท างานเพ่ิมมากข้ึน  อยา่งไรก็ตามหากความล่าชา้ของ

การด าเนินงานนั้นมิไดมี้สาเหตุมาจากบริษทั อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงแบบการก่อสร้าง หรือสถานท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ี
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จะสามารถด าเนินการได้ หรือสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภยัน ้ าท่วม ซ่ึงการ

ปฏิบติัการของผูรั้บเหมาก่อสร้างจะเป็นไปดว้ยความยากล าบากถา้ไม่มีการวางแผนงานท่ีดีพอนั้น บริษทัจะสามารถเจรจา

และช้ีแจงให้ผูว้า่จา้งทราบและสามารถขอยืดเวลาการด าเนินงานออกไปได ้ทั้งน้ีในระยะท่ีผ่านมาในส่วนของงานเสาเข็ม

เจาะและก าแพงกันดิน บริษทัยงัไม่เคยถูกปรับอย่างมีนัยส าคญัอนัมีสาเหตุมาจากการส่งงานล่าช้า เน่ืองจากบริษทัมี

ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลานาน จึงสามารถวางแผนการท างานและเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาและ

อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนล่วงหนา้ โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างาน จ านวนของ
วศิวกรผูค้วบคุมงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน  ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ๆ   

 ในส่วนงานโยธาท่ีรับจากหน่วยงานราชการ บริษทัไดมี้การวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา
งานก่อสร้าง เพ่ือป้องกนัการถูกปรับจากงานล่าชา้ ถึงแมใ้นปีท่ีผา่นมาจะถูกปรับบา้งก็ตาม 

6. ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 

การท่ีภาครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมา ซ่ึงมีส่วนกระทบกบัการรับงานก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น กฎระเบียบ

เก่ียวกบัใบอนุญาตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลท าใหก้ารออกใบอนุญาตก่อสร้างออกมาชา้ จะท าใหต้น้ทุนในการก่อสร้างเปล่ียนไป

ในอตัราท่ีสูงข้ึน แต่ในการประกอบธุรกิจเขม็เจาะและก าแพงกนัดินของบริษทั งานท่ีรับเขา้มาจะเสร็จภายในระยะเวลา 3 - 4 

เดือน ดงันั้นผลกระทบจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอนัสั้น การป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงานโดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึง

ขั้นตอนการด าเนินการขอใบอนุญาต วา่ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจท าการรับงานเพ่ือจะน ามา
วางแผนด าเนินการในการควบคุมตน้ทุนการผลิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทอ่ืน 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อย กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนจ านวนหลายบริษทั โดยการประกอบธุรกิจจะ

สอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบด้วยการลงทุนและการก่อสร้างโครงการหลายโครงการ แต่ละ

โครงการจะมีผูร่้วมลงทุนแตกต่างกนัไป อย่างไรก็ตามกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนิน

โครงการเพียงไม่ก่ีโครงการ และเม่ือโครงการนั้นแลว้เสร็จ ก็จะเลิกกิจการร่วมคา้ ในแง่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ลงทุนจะจ ากดัเท่ากบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึงในการลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีการศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องแต่

ละโครงการ หรือแต่ละบริษทัอยา่งรอบคอบ รวมทั้งยงัพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีได้
ลงทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ 

8. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 

 ในการท างานก่อสร้างต่างๆ นั้นอาจมีผลกระทบของความเสียหาย ซ่ึงมีสาเหตุไดห้ลายประการ เช่น ความเสียหาย

ขา้งเคียงท่ีอยูใ่กลห้รือติดกบัสถานท่ีก่อสร้าง หรือความเสียหายจากการก่อสร้างท่ีไม่ไดม้าตรฐานหรือตามแบบก่อสร้าง จึง

อาจเกิดการฟ้องร้องจากผูเ้สียหาย เช่น เจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงหรือเจา้ของโครงการ ได ้ซ่ึงอาจส่งผลเสียหายใหก้บับริษทั 

 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในกรณีของการถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขา้สถานท่ีก่อสร้างไดมี้การท าประกนัภยัความ

เสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของการก่อสร้าง รวมทั้งไดมี้การท า Pre survey ก่อนเร่ิมงานเสมอ และในส่วนของ

เจา้ของโครงการบริษทัไดมี้การวาง Bond ประกนัผลงานให้กบัเจา้ของโครงการไวป้ระมาณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ี
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ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆ จากเจ้าของโครงการเน่ืองจากคุณภาพในการท างานของบริษัทเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ในส่วนของการถูกฟ้องร้องจากเจา้ของสถานท่ีขา้งเคียงนั้นมีบา้ง แต่ก็ไม่มีผลเสียหายกบัทางบริษทัเพราะ
ไดมี้การท าประกนัภยัไวร้องรับและความเสียหายน้ีเกิดหากมี ก็มีเพียงเลก็นอ้ย 

9. ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการทีใ่กล้ท าเสร็จได้ 

 ในสภาพของงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและก าแพงกนัดินในแต่ละโครงการใชเ้วลาประมาณ 3 – 4 เดือน ความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนจากการหางานโครงการใหม่มารองรับงานเก่าท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯไดท้ าการหาตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพื่อรองรับ
ตลาดในประเทศ 

 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลาดเสาเขม็เจาะและก าแพงกนัดินประมาณร้อยละ 30 ถือวา่มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึง

ถา้มีงานใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกาสไดรั้บงานสูงกว่าคู่แข่งรวมทั้ งบริษทัมีช่ือเสียงมามากกว่า 45 ปี จึงรู้ถึงสภาพการ

แข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดีและบริษทัไดข้ยายฐานของการรับงานเพ่ิมมากข้ึน เช่น งานฐานราก, งานโครงสร้าง และงานดา้นถนน
และอุโมงค ์ 

10. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  

ตามท่ีการเติบโตของภาคธุรกิจก่อสร้างไดเ้พ่ิมมากข้ึน รวมทั้งท่ีรัฐบาลไดมี้ประกาศปรับค่าแรงขั้นต ่าเป็นวนัละ 300 

บาทในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศท าให้แรงงานจ านวนมากกลบัภูมิล าเนา จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ

ก่อสร้าง บริษทัฯ ไดด้ าเนินการข้ึนทะเบียนขอรับแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานกบัทางกรมการจดัหางาน รวมทั้งส่งเสริมรับ

นกัศึกษาฝึกงานจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้ฝึกงานกบัทางบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษาเหล่านั้นเขา้ร่วมท างานกบั

บริษทั และยงัมีการสนบัสนุนมอบทุนการศึกษาให้กบันกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษาท่ีไดรั้บ
ทุนนั้นเขา้มาท างานกบับริษทัหลงัจากจบการศึกษา  

11. ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน 

 โดยทั่วไปงานก่อสร้างจะท างานอยู่ภายนอกบริษทัเป็นจ านวนมากหลายหน่วยงาน ท าให้ควบคุมการทุจริต 

คอร์รัปชัน่ เป็นดว้ยความยากล าบากในการควบคุม ดงันั้นทางบริษทัป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยให้มี

ขบวนการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด(โดยสามารถดูการแจง้ไดใ้น website ของบริษทั) และบริษทัจดัให้มีระบบการ

ควบคุมภายใน โดยมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งบริษทัส่งเสริมให้พนกังานเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรครูสมาธิ ซ่ึงการ
ท าสมาธิจะอบรมจิตใจคนใหมี้ความสุข สงบ และเป็นคนดีต่อสงัคม เป็นการป้องกนัความเส่ียงอีกทางหน่ึง 

 บริษทัมีกระบวนการปกป้องผูท่ี้แจง้เบาะแสการกระท าผิดไวอ้ยา่งรัดกุม เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส
ดว้ย 

12. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัตติามขั้นตอนของกระบวนการผลติทีไ่ด้ก าหนดไว้ 

 ซ่ึงการท่ีไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนนั้นจะมีความเส่ียงท่ีตามมา ท าใหบ้ริษทัอาจเกิดปัญหาทางดา้นผลงาน เช่น 

 - ท าใหผ้ลงานไม่เป็นไปตามก าหนด จะท าใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม เช่น ค่าซ่อมแซม 

 - ท าใหค้วามน่าเช่ือถือจากลูกคา้ลดลงได ้เน่ืองจากผลงานไม่เป็นไปตามก าหนด 
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 - จะท าใหเ้กิดความเสียหายจากบริเวณขา้งเคียงใกลท่ี้ท างาน ซ่ึงอาจเกิดการฟ้องร้องตามมาได ้

 - อาจท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการท างานได ้ซ่ึงจะมีผลเสียหายกบัทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงสวสัดิภาพของ 

พนกังาน 

บริษทัไดท้ าการป้องกนัโดยก าหนด Check List ข้ึนมาเพ่ือใหพ้นกังานท่ีหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติั และมีกระบวนการตรวจสอบ

วา่ไดท้ าตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

13. ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่   

จากการท่ีมีการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ตอ้งมีการประกอบอุตสาหกรรมต่างๆ จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยมีอุณหภูมิสูงข้ึนท าให้เกิดโลกร้อน อนัก่อให้เกิดน ้ าท่วม ฝุ่ นละออง รวมทั้งท าให้เกิดโรคระบาดได ้

ดงัเช่นปัจจุบนัน้ี โดยไดท้ าการป้องกนัความเส่ียงโดยการท าประกนัภยัเพ่ือคุม้ครอบผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง

ภูมิอากาศ และบริษทัยงัมีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือลดภาวะโลกร้อน เช่น ส่งเสริมการปลูกป่า การรณรงคก์ารลดใช้

ถุงพลาสติก รวมทั้งการให้ความรู้เก่ียวกบัพนักงานในการป้องกนัโรคติดต่อ โดยเนน้ให้พนกังาน ควรกินร้อน ชอ้นกลาง 
ลา้งมือ ใส่หนา้กากอนามยัเม่ือตอ้งอยูใ่นท่ีชุมชน หรือคนหนาแน่นและเนน้ย  ้าเร่ืองลา้งมือบ่อยๆ 

 
 
 
 


