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1. บทนํา 

ในการดาํเนินธุรกิจ บรษิทัจะตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์ที&ไม่แน่นอนซึ&งอาจเกดิจากปัจจยัภายในและภายนอก อาทเิช่น 
ภาวะเศรษฐกจิที&ชะลอตวั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตรา ความบกพร่องในกระบวนการทํางาน การ
เปลี&ยนแปลงดา้นบุคลากร เป็นต้น ความไม่แน่นอนเหล่านี6 คอืความเสี&ยงที&บรษิทัต้องเผชญิ โดยแต่ละเหตุการณ์
อาจมคีวามเสี&ยงที&ไม่เท่ากนัขึ6นอยู่กบัโอกาส และผลกระทบ ส่งผลให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
ดงันั 6น เพื&อใหม้ ั &นใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสี&ยงในระดบัองคก์รที&เพยีงพอและเหมาะสม คณะกรรมการ
จงึกําหนดใหม้กีรอบการบรหิารความเสี&ยงอ้างองิตามหลกัสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management – 
Integrated Frame Work, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  

2. วตัถปุระสงค ์ 

1) กรอบการบรหิารความเสี&ยงกําหนดขึ6นเพื&อเป็นแนวทางใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสี&ยงที&มปีระสทิธภิาพ 
เชื&อมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัตามที&กําหนดไวใ้นแผนงานประจําปี 

2) เพื&อใหม้กีระบวนการวเิคราะหปั์จจยัเสี&ยงที&อาจมผีลกระทบต่อผลสําเรจ็ของการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถ
วางแผนบรหิารจดัการความเสี&ยงโดยลดโอกาสและผลกระทบที&อาจเกดิขึ6นใหอ้ยู่ในระดบัที&ยอมรบัได ้

3) เพื&อใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสี&ยงและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างต่อเนื&องทั &วทั 6งองคก์ร 

3. นิยาม 

อา้งองิตามกรอบการบรหิารความเสี&ยงของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ฉบบัเผยแพรท่างเวบ็ไซต,์ _``a : c)  

1) ความเสี&ยง (Risk)  หมายถึง โอกาสหรอืเหตุการณ์ที&มีความไม่แน่นอน หรอืสิ&งที&ทําให้แผนงานหรือการ
ดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนัไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายตามที&กําหนดไว้ และก่อให้เกิดผลกระทบหรอื
ความเสียหายต่อองค์กรในที&สุด ทั 6งในแง่ของผลกระทบที&เป็นตวัเงนิหรอืผลกระทบที&มีต่อภาพลกัษณ์และ
ชื&อเสยีงองคก์ร 

2) การบรหิารความเสี&ยงระดบัองคก์ร (Enterprise Risk Management) หมายถงึ กระบวนการที&คณะกรรมการ 
และบุคลากรในองค์กร  ปฏิบัติ ร่วมกัน เพื& อช่ วยในการกํ าหนดกลยุทธ์และการดํ า เนินงานผ่าน                 
กระบวนการบรหิารความเสี&ยงที&ไดร้บัการออกแบบเพื&อใหส้ามารถบ่งชี6เหตุการณ์ที&อาจเกดิขึ6นและมผีลกระทบ
ต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี&ยงให้อยู่ในระดบัที&องค์กรยอมรบั เพื&อให้ได้รบัความมั &นใจอย่าง
สมเหตสุมผลในการบรรลุวตัถุประสงคท์ี&องคก์รกําหนดไว ้
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4. นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสี&ยงจงึไดก้ําหนดใหม้กีรอบการบรหิารความเสี&ยงเพื&อ
เป็นแนวทางปฏบิตัใิหก้บับุคลากรในองคก์ร ทั 6งนี6 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั 6งคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นผูก้ํากบั
ดูแลการบรหิารความเสี&ยงของบรษิทั โดยจะทาํหน้าที&ทบทวนนโยบาย และกรอบการดําเนินงาน เพื&อใหม้ ั &นใจว่า
บรษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการความเสี&ยงที&เพยีงพอและเหมาะสม 

5. โครงสรา้งและหน้าที�ความรบัผิดชอบในการบริหารความเสี�ยง 

1) คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที&ความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสี&ยง 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที&ความรบัผิดชอบในการทบทวนกรอบการบรหิารความเสี&ยงให้มีความ
เหมาะสม พร้อมทั 6งพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี&ยง (Risk 
Assessment Criteria) และระดบัความเสี&ยงที&ยอมรบัได ้(Risk Appetite)  

3) กรรมการผู้จดัการ มีหน้าที&สนับสนุนใหม้กีารประเมนิและทบทวนความเสี&ยงของบรษิทัอย่างต่อเนื&องทั &วทั 6ง
องคก์ร พรอ้มทั 6งติดตามความเสี&ยงที&สําคญัเพื&อใหม้ ั &นใจว่าบรษิทัมแีผนการจดัการที&เพยีงพอและเหมาะสม 
โดยความเสี&ยงที&สาํคญัจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใหท้ราบ 

4) คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าที&ประเมนิและจดัการความเสี&ยงที&มผีลกระทบต่อกลยุทธแ์ละเป้าหมายของบรษิทั 
พรอ้มทั 6งกํากบัดแูลใหแ้ต่ละสายงานปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสี&ยง 

5) หน่วยงานบรหิารความเสี&ยงองคก์ร  มหีน้าที&ความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี6 
5.1 สนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการทบทวนกรอบการบรหิารความเสี&ยงและเกณฑก์ารประเมนิความ

เสี&ยง (Risk Assessment Criteria) และระดบัความเสี&ยงที&ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ใหม้คีวามเหมาะสม 

5.2 สนับสนุนคณะกรรมการบรหิารในการประเมนิและตดิตามความเสี&ยงที&อาจมผีลกระทบต่อเป้าหมายของ
บรษิทั 

5.3 สื&อสารกรอบการบรหิารความเสี&ยง รวมทั 6งจดัให้มีการอบรม สรา้งความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึง
ความสาํคญัในการบรหิารความเสี&ยง 

5.4 จดัทําแผนงานบรหิารความเสี&ยงโดยแบ่งกลุ่มการทํางานเป็นระดบัองคก์รและระดบัปฏบิตักิาร พรอ้มทั 6ง
ประสานงานกบัผูร้บัผดิชอบในแต่ละกลุ่มเพื&อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสี&ยงอย่างต่อเนื&อง  

5.5 รายงานผลการประเมนิและการจดัการความเสี&ยงต่อคณะกรรมการบรหิารเป็นรายไตรมาส  
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6. ขอบเขตการบริหารความเสี�ยง 

ขอบเขตการบริหารความเสี&ยงครอบคลุมประเภทความเสี&ยงที&อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ เป้าหมายในการ
ดาํเนินงาน การปฏบิตัติามกฎหมาย รวมทั 6งคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ&งแวดลอ้ม โดยจดัประเภท
ความเสี&ยงเป็น 4 ประเภทดงันี6 

1) ความเสี&ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

2) ความเสี&ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

3) ความเสี&ยงดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

4) ความเสี&ยงดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Legal and Compliance Risk) 

7. กระบวนการบริหารความเสี�ยงประกอบด้วย 7 ขั 3นตอนดงัต่อไปนี3 

1) การกาํหนดสภาพแวดล้อมในองคก์ร (Internal Environment)  

บรษิทัสนับสนุนใหพ้นกังานเกดิการตระหนักเรื&องความเสี&ยงและการควบคุมความเสี&ยง โดยจดัใหม้กีารอบรม 
พฒันาความรูเ้รื&องการบรหิารความเสี&ยง และกําหนดใหม้หีน่วยงานที&รบัผดิชอบโดยตรง  

2) การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(Objective)  

บรษิทัมกีารกําหนดเป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกจิที&ชดัเจนสอดคลอ้งตามวสิยัทศัน์ของบรษิทั โดยจะแบ่งเป็น
เป็น 2 ระดบัคอื 1) ระดบัองคก์ร 2) ระดบัปฏบิตักิาร  

3) การระบุความเสี�ยง (Risk Identification)  

การระบุเหตุการณ์ความเสี&ยงจดัทําโดยการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ในอดตี ปัจจุบนั เพื&อให้
ทราบถงึสาเหตุที&แทจ้รงิของความเสี&ยง จากนั 6นจงึระบุผลกระทบที&อาจเกดิขึ6นในอนาคตโดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั
ภายในและภายนอก รวมถงึกจิกรรมควบคุมที&มอียู่  

4) การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment)  

บรษิทัมกีารจดัทาํเกณฑก์ารประเมนิความเสี&ยงโดยกําหนดระดบัโอกาสที&จะเกดิความเสี&ยง (Likelihood) ระดบั
ความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ดงัต่อไปนี6 

 

 

• โอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง (Likelihood) 
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โอกาสที�จะเกิด

ความเสี�ยง
คาํอธิบาย

สงูมาก มเีหตุการณ์เกดิข ึ�นมากกว่า 5 ครั �ง ใน 1 ปี

สงู มเีหตุการณ์เกดิข ึ�น 4-5 ครั �ง ใน 1 ปี

ปานกลาง
มเีหตุการณ์เกดิข ึ�น 2-3 คร ั �ง ใน 1 ปี หรอื

เคยเกดิข ึ�นมากกว่า 3 ครั �งใน 5 ปีท ี$ผ่านมา

ตํ�า
มเีหตุการณ์เกดิข ึ�น 1 ครั �ง ใน 1 ปี หรอื 

เคยเกดิข ึ�น 2-3 ครั �งใน 5 ปีท ี$ผ่านมา

ตํ�ามาก
ไม่เคยมเีหตุการณ์เกดิข ึ�นในอดตี 

หรอืเกดิข ึ�นเพยีง 1 คร ั �งใน 5 ปีท ี$ผ่านมา
 

หมายเหต ุ: ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดเข้าเกณฑ์การพิจารณาทั �งสองเหตกุารณ์ให้ใช้แบบที�มีโอกาสเกิดมากที�สุดมาพิจารณา 

• ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ที&เป็นตวัเงนิ (Financial Impact)  

กาํไร

ลดลง

รายได้

ลดลง

DE Ratio

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (เท่า)

5 สูงมาก > 40 > 200 >2.0

4 สูง < 30 < 150 >1.5

3 ปานกลาง < 20 < 100 > 1.25

2 ตํ�า < 10 < 50 > 1.1

1 ตํ�ามาก < 5 < 10 < 1.1

ระดบั

คะแนน

ผลกระทบ ผลกระทบที�เป็นตวัเงิน (เปรียบเทียบกบังบประมาณ)
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• ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ที&ไม่เป็นตวัเงนิ (Non-Financial Impact) 

ด้านการปฏิบติังาน กฎหมาย/กฎระเบียบ ความปลอดภยั
ภาพลกัษณ์

ความน่าเชื�อถอื
ส่วนแบ่งตลาด

5 สงูมาก
ทุกหน่วยงานไม่สามารถ

ปฏิบัตงิานได้

บรษิทัถูกฟ้องร้อง กรรมการ

ผู้บรหิารได้รบัโทษทางแพ่ง / 

อาญา

พนกังานเสียชวีติระหว่าง

ปฏิบัตงิาน

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ใน

ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี

มโีอกาสท ี&จะไม่สามารถรกัษาไว้

ได้ภายในระยะเวลามากกว่า 24

เดอืน

4 สงู
3 หน่วยงานหยุดชะงกั ไม่

สามารถปฏิบัตงิานได้

บรษิทัถูกหน่วยงานกํากบัดูแล

เปรยีบเทยีบปรบั

พนกังานได้รบับาดเจบ็

ระหว่างปฏิบัตงิานและหยุด

งานเกนิ 5 วนั

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ใน

ระยะเวลาระหว่าง 6 - 12 เดอืน

สามารถแย่งชงิส่วนแบ่งตลาด

กลบัมาได้ภายในระยะเวลา 

12-24 เดอืน

3 ปานกลาง
2 หน่วยงานหยุดชะงกั ไม่

สามารถปฏิบัตงิานได้

บรษิทัถูกหน่วยงานกํากบัดูแล

เข้าตรวจสอบ

พนกังานได้รบับาดเจบ็

ระหว่างปฏิบัตงิานและหยุด

งาน 3-5 วนั

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ใน

ระยะเวลาระหว่าง 1 – 6  เดอืน

สามารถแย่งชงิส่วนแบ่งตลาด

กลบัมาได้ภายในระยะเวลา 6-12

 เดอืน

2 ตํ�า
1 หน่วยงานหยุดชะงกั ไม่

สามารถปฏิบัตงิานได้

บรษิทัถูกหน่วยงานกํากบัดูแล

แจ้งเตอืนเป็นลายลกัษณ์อักษร

พนกังานได้รบับาดเจบ็

ระหว่างปฏิบัตงิานและหยุด

งาน 1-2 วนั

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ใน

ระยะเวลาระหว่าง 1 สัปดาห์ –

 1 เดอืน

สามารถแย่งชงิส่วนแบ่งตลาด

กลบัมาได้ในระยะ3-6 เดอืน

1 ตํ�ามาก
การปฏิบัตงิานหยุดชะงกั

บางส่วนและถูกจํากดัเพยีง 1 

หน่วยงาน

บรษิทัถูกหน่วยงานกํากบัดูแล

แจ้งเตอืนโดยวาจา

พนกังานได้รบับาดเจบ็

เลก็น้อยระหว่างปฏิบัตงิาน

และไม่หยุดงาน

มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ใน

ระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์

สามารถแย่งชงิส่วนแบ่งตลาด

กลบัมาได้ในระยะเวลาน้อยกว่า 

3 เดอืน

ระดบั

คะแนน
ผลกระทบ

ผลกระทบที�ไม่เป็นตวัเงิน
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• การกาํหนดเกณฑค์วามเสี�ยงที�ยอมรบัได้ (Risk Appetite) 

ตํ�ามาก

1

ตํ�า

2

ปานกลาง

3

สงู

4

สงูมาก

5

สงูมาก

5

สงู

4

ปานกลาง

3

ตํ�า

2

ตํ�ามาก

1

ผล
กร

ะท
บ

โอกาสRisk 

Assessment 

Matrix

Risk Boundary

ระดบัความเสี�ยงสงูไม่สามารถยอมรบัได้ 
มีความจาํเป็นที�จะต้องบริหารความเสี�ยง
เพื�อให้อยู่ในระดบัที�สามารถยอมรบัได้

ระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัได้

 

สูงมาก
ระดบัความเสี&ยงสูงมาก ยอมรบัไม่ได้ จําเป็นเร่งด่วนท ี&จะต้องบรหิารความเสี&ยง มฉิะนั 6นองค์กรอาจ

ประสบปัญหารุนแรง

สูง
ระดบัความเสี&ยงสูงไม่สามารถยอมรบัได้ มคีวามจําเป็นท ี&จะต้องบรหิารความเสี&ยงเพื&อให้อยู่ใน

ระดบัท ี&สามารถยอมรบัได้

ปานกลาง
เริ&มท ี&จะไม่สามารถยอมรบัความเสี&ยงได้ และต้องมกีารลดและ/หรอืควบคุมความเสี&ยงเพิ&มเตมิ เพื&อ

ไม่ให้ความเสี&ยงเพิ&มมากข ึ6นไปอยู่ในระดบัท ี&ยอมรบัไม่ได้

ตํ&า
พอท ี&จะยอมรบัความเสี&ยงได้ แต่ควรมกีารควบคุมความเสี&ยงเพื&อไม่ให้ความเสี&ยงเกนิกว่า Risk 

Appetites

ตํ&ามาก ยอมรบัความเสี&ยงได้โดยไม่ต้องมกีารจดัการความเสี&ยงเพิ&มเตมิ

ความหมาย
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5) การตอบสนองความเสี�ยง (Risk Respond) 
ในการกําหนดแผนเพื&อตอบสนองความเสี&ยงจะต้องคํานึงถงึความเสี&ยงที&บรษิทัยอมรบัได้ (Risk Appetite) 
ตน้ทุนที&อาจเกดิขึ6น และประโยชน์ที&จะไดร้บั รวมถงึขอ้กําหนดกฎหมายอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง โดยแนวทางในการ
ตอบสนองต่อความเสี&ยงมดีงัต่อไปนี6 
- การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง (Avoid) มกัใชใ้นกรณีที&ความเสี&ยงมคีวามสําคญัสูง ไม่สามารถหาวธิจีดัการ

ใหอ้ยู่ในระดบัที&ยอมรบัได ้
- การโอนความเสี�ยง (Transfer) เป็นการโอนความเสี&ยงบางส่วน หรอืทั 6งหมดไปยงับุคคลภายอื&นหรอื

หน่วยงานภายนอก เช่น การซื6อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
- การลด (Reduce) เป็นการหามาตรการเพื&อลดโอกาส ผลกระทบ จากเหตุการณ์ความเสี&ยงที&เกดิขึ6น เช่น 

การเตรยีมแผนฉุกเฉิน 
- การยอมรบั (Accept) เป็นการยอมรบัความเสี&ยงที&อยู่ในระดบัที&ยอมรบัได ้โดยไม่ดําเนินการใดๆ เพื&อ

ลดโอกาสหรอืผลกระทบ 
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นกระบวนการปฏบิตังิานเพื&อให้มั &นใจว่าบรษิทัได้มกีารจดัการ

ความเสี&ยงใหอ้ยู่ในระดบัที&ยอมรบัได ้เพื&อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยกจิกรรม
ควบคมุสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงันี6 
1) การควบคมุเพื&อการป้องกนั (Preventive Control) 
2) การควบคมุโดยการตรวจสอบ (Detective Control) 
3) การควบคมุโดยการกําหนดใหจ้ดัทาํ (Directive Control) 
4) การควบคมุโดยการแกไ้ข (Corrective Control) 

7) การสื�อสาร การรายงาน และติดตามผล (Communication, Reporting and Monitoring) เป็น
กระบวนการสําคญัที&ส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการความเสี&ยงดําเนินไปอย่างต่อเนื&องและมีประสทิธิภาพ โดย
หน่วยงานบรหิารความเสี&ยงจะประสานงานกับผู้รบัผดิชอบ รายงานสถานะความเสี&ยง รวมถึงแผนการ
ปฏบิตังิานเพื&อลดความเสี&ยงไตรมาสละ 1 ครั 6ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร  

 
กรอบการบรหิารความเสี&ยงฉบบันี6มผีลบงัคบัใช ้ต ั 6งแต่วนัที& 17 มกราคม 2561 
 


