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3. ปัจจัยความเส่ียง 
3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารระดบัสูง 
ผูร่้วมก่อตั้งบริษทัและเป็นผูบ้ริหำรหลกัของบริษทั ทั้ง 2 คน ซ่ึงไดแ้ก่ นำยณรงค ์ทศันนิพนัธ์ นำยทชัชะพงศ ์ ประเวศวรำ

รัตน์ เป็นวิศวกรท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำนในวงกำรธุรกิจก่อสร้ำงโดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงงำนใตดิ้นกว่ำ 42 ปี จึงเป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับโดยทัว่ไปของผูอ้อกแบบ บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษำ ตลอดจนเจำ้ของโครงกำรต่ำงๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีมีส่วนส ำคญัในกำร
ติดต่อกบัลูกคำ้   
 อยำ่งไรกต็ำมบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงผูบ้ริหำรทั้ง 2 คนดงักล่ำว โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร
ในแต่ละแขนงเพ่ือใหส้ำมำรถข้ึนมำรองรับงำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงได ้เช่น กำรสรรหำบุคลำกรมืออำชีพเขำ้มำช่วยบริหำรงำน กำร
ริเร่ิมให้มีกำรสร้ำงสัมพนัธ์ระหว่ำงผูบ้ริหำรระดับกลำงและระดับปฏิบัติกำรของบริษัทกับเจ้ำหน้ำท่ีผูค้วบคุมงำนและระดับ
ปฏิบติักำรของลูกคำ้ท่ีเป็นทั้งหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน เพ่ือให้สำมำรถรักษำสัมพนัธ์อนัดีของผูบ้ริหำรรุ่นต่อไป ซ่ึงไดส้รรหำ
บุคลำกรเขำ้มำแทน ซ่ึงผลงำนกเ็ป็นท่ีน่ำพอใจ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึง่พาวศิวกร 
ธุรกิจของบริษทัตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์งำนออกแบบ วำงแผน และด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำม

แผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงหมำยถึงวิศวกรในระดบัผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) และ
วิศวกรผูค้วบคุมงำน (Project Engineer หรือ Foreman) หำกบริษทัสูญเสียบุคลำกรเหล่ำน้ีไปยอ่มส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรรับงำน ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในอนำคตได ้

อยำ่งไรกต็ำมผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ (Executive Vice President) ผูจ้ดักำรโครงกำร (Project Manager) หรือ วิศวกรผูค้วบคุมงำน 
(Project Engineer) ของบริษทัส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ลว้นมีอำยุงำนกบับริษทัประมำณนำนกว่ำ 10 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ีเน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำ
บริษทัมีนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีดี  โดยมีกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง  ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมกำรสัมมนำทั้ งใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ตลอดจนมีมำตรกำรจูงใจต่ำงๆ ท่ีสำมำรถแข่งขนักบัตลำดได ้ เพ่ือรักษำบุคลำกรให้ท ำงำนกบับริษทั   
และเพ่ือลดปัญหำดงักล่ำว บริษทัไดด้  ำเนินกำรให้สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ ส่งนกัศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์เขำ้ฝึกงำนท่ีบริษทั
เป็นประจ ำทุกปี ท ำใหมี้บณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบนัต่ำงๆ ดงักล่ำวใหค้วำมสนใจท่ีจะร่วมงำนกบับริษทัต่อไป และบริษทัยงั
มีกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบัสถำบนัต่ำง ๆ เช่น AIT (Asian Institute of Technology) สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั, โครงกำรวศิวกรรมโยธำนำนำชำติ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เป็นตน้  
 3.3 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ควำมเส่ียงจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ โดยเฉพำะเร่ืองกำรช ำระเงินตำมควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ขำดสภำพคล่องในกำรท ำงำนได ้อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมีนโยบำยในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้ก่อนกำรรับงำน กำรหำขอ้มูลของลูกคำ้อ่ืนเพ่ิมเติม หรือมีกำร
เรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเร่ิมด ำเนินงำนรวมถึงกำรเรียกเก็บเงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ และบริษทัฯ ยงัไดรั้บควำมสนับสนุนจำก
สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ เพ่ือเขำ้มำช่วยแกปั้ญหำในกรณีท่ีบริษทัขำดสภำพคล่องได ้บริษทัฯไดมี้กำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกคำ้
ให้ครอบคลุมกบัลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน และในปี 2559 มีหน้ีท่ีคำ้งช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน ไม่ไดท้  ำกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญ
ไว ้บริษทัคำดวำ่จะสำมำรถเรียกช ำระเงินได ้
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3.4 ความเส่ียงจากเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
ลกัษณะกำรรับงำนของบริษทัสำมำรถจ ำแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ (1) งำนท่ีรับเหมำค่ำแรงงำนและค่ำวตัถุดิบ และ (2) งำนท่ี

รับเหมำเฉพำะค่ำแรงงำนอยำ่งเดียว  ในกรณีท่ีบริษทัรับงำนประเภทท่ี (1) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบทั้งกำรก่อสร้ำงและกำรจดัซ้ือวตัถุดิบ
นั้น ท ำใหมี้ควำมเส่ียงเร่ืองตน้ทุนกำรด ำเนินงำนสูงข้ึนจำกควำมผนัผวนของรำคำหรือกำรขำดแคลนวตัถุดิบ   เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง
เสนอรำคำรับเหมำล่วงหนำ้ก่อนเร่ิมด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำมผลกระทบดงักล่ำวอำจไม่สูงมำกนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
อ่ืน ๆ เน่ืองจำก 

 ลกัษณะของงำนส่วนใหญ่ท่ีบริษทั รับเหมำ จะมีช่วงระยะเวลำกำรท ำงำนค่อนขำ้งสั้น คือโดยเฉล่ียประมำณ  3-5 เดือน ต่อ
โครงกำร  ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถควบคุมรำคำวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นกำรก่อสร้ำงได ้ 

 วตัถุหลกัมีเพียง 2 รำยกำร คือ คอนกรีตผสมเสร็จและเหลก็เส้น ซ่ึงบริษทัเป็นลูกคำ้รำยใหญ่ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยวสัดุดงักล่ำว 
ท ำให้สำมำรถเจรจำต่อรองโดยอำศยัควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบรำยใหญ่ และก ำหนดรำคำคงท่ีในระยะเวลำ
หน่ึงๆได ้นอกจำกน้ีในกรณีท่ีรำคำวสัดุผนัผวนมำก บริษทัอำจซ้ือวตัถุดิบทั้งจ ำนวนท่ีบริษทัประมำณวำ่จะตอ้งใชใ้นงำนท่ี
รับจำ้งไวแ้ลว้ และก ำหนดใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยทยอยส่งวสัดุใหบ้ริษทัเม่ือจะมีใชง้ำนจริง 

 น ้ ำมนัดีเซล มีกำรปรับปรุงรำคำเป็นแบบลอยตวัซ่ึงมีผลกระทบดำ้นตน้ทุนของบริษทั บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัในเร่ืองน้ี
เป็นอยำ่งมำกและติดตำมควำมผนัผวนของรำคำอยำ่งใกลชิ้ด หำกแนวโนน้ของรำคำเพ่ิมสูงข้ึนซ่ึงมีผลกระทบกบัตน้ทุน
ด ำเนินกำร บริษทัจะท ำกำรปรับรำคำเพ่ิมข้ึนในกำรรับงำนต่อไปเพ่ือชดเชยตน้ทุนท่ีเหมำะสม และค ำนึงถึงศกัยภำพกำร
แข่งขนัในตลำดประกอบดว้ย 

3.5 ความเส่ียงจากการด าเนินงานไม่เสร็จตามก าหนดหรืองานไม่ได้คุณภาพตามทีก่ าหนด 
 โดยทัว่ไปงำนก่อสร้ำงท่ีบริษทัด ำเนินกำรอยูน่ั้นจะมีค่ำปรับในกรณีท่ีมีกำรด ำเนินงำนล่ำชำ้กวำ่ท่ีก ำหนดซ่ึงปกติมีอตัรำร้อย
ละ 0.01 ของมูลค่ำงำนต่อวนั และมีกำรก ำหนดค่ำปรับสูงสุดเป็นจ ำนวนวนัหรือเป็นร้อยละของมูลค่ำงำนในกรณีท่ีงำนท่ีส่งมอบ
ไม่ไดม้ำตรฐำนตำมแบบท่ีก ำหนด ซ่ึงหำกมีเหตุกำรณ์ใดๆ ดงักล่ำวเกิดข้ึน บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ส่งผลให้ตน้ทุน
สูงข้ึนและเสียเวลำในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน  อยำ่งไรกต็ำมหำกควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินงำนนั้นมิไดมี้สำเหตุมำจำกบริษทั อำทิเช่น 
กำรเปล่ียนแปลงแบบกำรก่อสร้ำง หรือสถำนท่ีท่ีรับมอบไม่พร้อมท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรได ้หรือสภำพดินฟ้ำอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย 
โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนและเกิดอุทกภยัน ้ ำท่วม ซ่ึงกำรปฏิบติักำรของผูรั้บเหมำก่อสร้ำงจะเป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำกถำ้ไม่มีกำร
วำงแผนงำนท่ีดีพอนั้น บริษทัจะสำมำรถเจรจำและช้ีแจงให้ผูว้ำ่จำ้งทรำบและสำมำรถขอยืดเวลำกำรด ำเนินงำนออกไปได ้ทั้งน้ีใน
ระยะท่ีผ่ำนมำในส่วนของงำนเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดิน บริษทัยงัไม่เคยถูกปรับอนัมีสำเหตุมำจำกกำรส่งงำนล่ำชำ้ เน่ืองจำก
บริษทัมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนก่อสร้ำงมำเป็นเวลำนำน จึงสำมำรถวำงแผนกำรท ำงำนและเตรียมมำตรกำรป้องกนัปัญหำและ
อุปสรรคท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนล่วงหนำ้ โดยกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในเร่ืองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรท ำงำน จ ำนวนของวิศวกรผู ้
ควบคุมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ตลอดจนเทคนิคกำรก่อสร้ำงแบบใหม่ๆ   
 ในส่วนงำนโยธำท่ีรับจำกหน่วยงำนรำชกำร บริษทัไดมี้กำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงใหเ้ป็นไปตำมก ำหนดระยะเวลำงำนก่อสร้ำง 
เพ่ือป้องกนักำรถูกปรับจำกงำนล่ำชำ้ ถึงแมใ้นปีท่ีผำ่นมำจะถูกปรับบำ้งกต็ำม 
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 3.6 ความเส่ียงในเร่ืองการออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐ 
กำรท่ีภำครัฐออกกฎระเบียบใหม่ๆ ข้ึนมำ ซ่ึงมีส่วนกระทบกบักำรรับงำนก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ เช่น กฎระเบียบเก่ียวกบั

ใบอนุญำตส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลท ำให้กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงออกมำชำ้ จะท ำให้ตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงเปล่ียนไปในอตัรำท่ีสูงข้ึน 
แต่ในกำรประกอบธุรกิจเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินของบริษทั งำนท่ีรับเขำ้มำจะเสร็จภำยในระยะเวลำ 3 - 4 เดือน ดงันั้นผลกระทบ
จะเกิดข้ึนในระยะเวลำอนัสั้ น กำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีบริษทัจะรับงำนโดยจะตอ้งมีกำรตรวจสอบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอ
ใบอนุญำต วำ่ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ ก่อนบริษทัจะตดัสินใจท ำกำรรับงำนเพื่อจะน ำมำวำงแผนด ำเนินกำรในกำรควบคุม
ตน้ทุนกำรผลิตใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย 
 3.7 ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อย กจิการร่วมค้าและบริษัทอ่ืน 

โดยท่ีบริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ย กิจกำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนจ ำนวนหลำยบริษทั โดยกำรประกอบธุรกิจจะสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีประกอบดว้ยกำรลงทุนและกำรก่อสร้ำงโครงกำรหลำยโครงกำร แต่ละโครงกำรจะมีผูร่้วมลงทุน
แตกต่ำงกนัไป อย่ำงไรก็ตำมกิจกำรร่วมคำ้ท่ีจดัตั้งข้ึนส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินโครงกำรเพียงไม่ก่ีโครงกำร และเม่ือ
โครงกำรนั้นแลว้เสร็จ กจ็ะเลิกกิจกำรร่วมคำ้ ในแง่ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรลงทุนจะจ ำกดัเท่ำกบัเงินลงทุนในแต่ละองคก์ร ซ่ึง
ในกำรลงทุนแต่ละคร้ังบริษทัฯ จะมีกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปไดข้องแต่ละโครงกำร หรือแต่ละบริษทัอย่ำงรอบคอบ รวมทั้ งยงั
พิจำรณำถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนำคต ทั้งน้ีบริษทัในกลุ่มท่ีไดล้งทุนไปแลว้ในส่วนใหญ่มีผลประกอบกำรเป็นท่ีน่ำพอใจ 
 3.8 ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
 ในกำรท ำงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ นั้นอำจมีผลกระทบของควำมเสียหำย ซ่ึงมีสำเหตุไดห้ลำยประกำร เช่น ควำมเสียหำยขำ้งเคียงท่ี
อยูใ่กลห้รือติดกบัสถำนท่ีก่อสร้ำง หรือควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำงท่ีไม่ไดม้ำตรฐำนหรือตำมแบบก่อสร้ำง จึงอำจเกิดกำรฟ้องร้อง
จำกผูเ้สียหำย เช่น เจำ้ของสถำนท่ีขำ้งเคียงหรือเจำ้ของโครงกำร ได ้ซ่ึงอำจส่งผลเสียหำยใหก้บับริษทั 
 เพ่ือช่วยลดควำมเส่ียงในกรณีของกำรถูกฟ้องร้อง ก่อนท่ีบริษทัจะเร่ิมเขำ้สถำนท่ีก่อสร้ำงไดมี้กำรท ำประกนัภยัควำมเสียหำย
ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสำเหตุของกำรก่อสร้ำง รวมทั้งไดมี้กำรท ำ Pre survey ก่อนเร่ิมงำนเสมอ และในส่วนของเจำ้ของโครงกำร
บริษทัไดมี้กำรวำง Bond ประกนัผลงำนให้กบัเจำ้ของโครงกำรไวป้ระมำณ 1 – 2 ปี แลว้แต่กรณี ในอดีตท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่เคยถูก
ฟ้องร้องใดๆ จำกเจำ้ของโครงกำรเน่ืองจำกคุณภำพในกำรท ำงำนของบริษทัเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ในส่วนของกำรถูกฟ้องร้อง
จำกเจำ้ของสถำนท่ีขำ้งเคียงนั้นมีบำ้ง แต่กไ็ม่มีผลเสียหำยกบัทำงบริษทัเพรำะไดมี้กำรท ำประกนัภยัไวร้องรับและควำมเสียหำยน้ีเกิด
หำกมี กมี็เพียงเลก็นอ้ย 
 3.9 ความเส่ียงในการทีไ่ม่สามารถหางานใหม่มารองรับโครงการทีใ่กล้ท าเสร็จได้ 
 ในสภำพของงำนก่อสร้ำงเสำเข็มเจำะและก ำแพงกนัดินในแต่ละโครงกำรใชเ้วลำประมำณ 3 – 4 เดือน ควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรหำงำนโครงกำรใหม่มำรองรับงำนเก่ำท่ีใกลเ้สร็จ บริษทัฯไดท้ ำกำรหำตลำดแหล่งใหม่ๆ เช่น AEC เพื่อรองรับตลำดใน
ประเทศ 
 บริษทัมีส่วนแบ่งในตลำดเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินประมำณร้อยละ 30 ถือวำ่มีส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีมำกท่ีสุด ซ่ึงถำ้มีงำน
ใหม่ๆ เกิดข้ึนบริษทัมีโอกำสไดรั้บงำนสูงกวำ่คู่แข่งรวมทั้งบริษทัมีช่ือเสียงมำมำกกวำ่ 42 ปี จึงรู้ถึงสภำพกำรแข่งขนัไดเ้ป็นอยำ่งดี
และบริษทัไดข้ยำยฐำนของกำรรับงำนเพ่ิมมำกข้ึน เช่น งำนฐำนรำก, งำนโครงสร้ำง และงำนดำ้นถนนและอุโมงค ์ 
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3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร  
ตำมท่ีกำรเติบโตของภำคธุรกิจก่อสร้ำงไดเ้พ่ิมมำกข้ึน รวมทั้งท่ีรัฐบำลไดมี้ประกำศปรับค่ำแรงขั้นต ่ำเป็นวนัละ 300 บำทใน

ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศท ำใหแ้รงงำนจ ำนวนมำกกลบัภูมิล ำเนำ จึงส่งผลใหเ้กิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคธุรกิจก่อสร้ำง บริษทัฯ ได้
ด ำเนินกำรข้ึนทะเบียนขอรับแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนกับทำงกรมกำรจัดหำงำน รวมทั้ งส่งเสริมรับนักศึกษำฝึกงำนจำก
สถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ เขำ้ฝึกงำนกบัทำงบริษทั เพ่ือจะไดค้ดัสรรนกัศึกษำเหล่ำนั้นเขำ้ร่วมท ำงำนกบับริษทั และยงัมีกำรสนบัสนุน
มอบทุนกำรศึกษำใหก้บันกัศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือจะไดรั้บนกัศึกษำท่ีไดรั้บทุนนั้นเขำ้มำท ำงำนกบับริษทัหลงัจำกจบ
กำรศึกษำ  

3.11 ความเส่ียงจากการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
 โดยทัว่ไปงำนก่อสร้ำงจะท ำงำนอยูภ่ำยนอกบริษทัเป็นจ ำนวนมำกหลำยหน่วยงำน ท ำใหค้วบคุมกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็น
ดว้ยควำมยำกล ำบำกในกำรควบคุม ดงันั้นทำงบริษทัป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยให้มีขบวนกำรแจง้เบำะแสกำร
กระท ำควำมผดิ(โดยสำมำรถดูกำรแจง้ไดใ้น website ของบริษทั) และบริษทัจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรประเมินอยำ่ง
สม ่ำเสมอ รวมทั้งบริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ฝึกอบรมหลกัสูตรครูสมำธิ ซ่ึงกำรท ำสมำธิจะอบรมจิตใจคนใหมี้ควำมสุข สงบ และ
เป็นคนดีต่อสังคม เป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงอีกทำงหน่ึง 
 บริษทัมีกระบวนกำรปกป้องผูท่ี้แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดไวอ้ยำ่งรัดกมุ เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบำะแสดว้ย 
 3.12 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการผลติทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
 ซ่ึงกำรท่ีไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนนั้นจะมีควำมเส่ียงท่ีตำมมำ ท ำใหบ้ริษทัอำจเกิดปัญหำทำงดำ้นผลงำน เช่น 
 - ท ำใหผ้ลงำนไม่เป็นไปตำมก ำหนด จะท ำใหเ้กิดตน้ทุนเพ่ิม เช่น ค่ำซ่อมแซม 
 - ท ำใหค้วำมน่ำเช่ือถือจำกลูกคำ้ลดลงได ้เน่ืองจำกผลงำนไม่เป็นไปตำมก ำหนด 
 - จะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยจำกบริเวณขำ้งเคียงใกลท่ี้ท ำงำน ซ่ึงอำจเกิดกำรฟ้องร้องตำมมำได ้
 - อำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนได ้ซ่ึงจะมีผลเสียหำยกบัทรัพยสิ์นของบริษทั รวมถึงสวสัดิภำพของพนกังำน 
 บริษัทได้ท ำกำรป้องกันโดยก ำหนด Check List ข้ึนมำเพ่ือให้พนักงำนท่ีหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติ และมีกระบวนกำร
ตรวจสอบวำ่ไดท้  ำตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




