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1. บทนํา
ในการดําเนินธุรกิจ บริษทั จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทไ&ี ม่แน่ นอนซึ&งอาจเกิดจากปั จจัยภายในและภายนอก อาทิเช่น
ภาวะเศรษฐกิจที&ชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี&ยนเงินตรา ความบกพร่องในกระบวนการทํางาน การ
เปลี&ยนแปลงด้านบุคลากร เป็ นต้น ความไม่แน่ นอนเหล่านี6 คือความเสีย& งทีบ& ริษทั ต้องเผชิญ โดยแต่ละเหตุการณ์
อาจมีความเสี&ยงที&ไม่เท่ากันขึน6 อยู่กบั โอกาส และผลกระทบ ส่งผลให้การดําเนินงานไม่เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์
ดังนัน6 เพื&อให้ม ั &นใจว่าบริษทั มีการบริหารจัดการความเสีย& งในระดับองค์กรทีเ& พียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการ
จึงกําหนดให้มกี รอบการบริหารความเสีย& งอ้างอิงตามหลักสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management –
Integrated Frame Work, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
2. วัตถุประสงค์
1) กรอบการบริหารความเสีย& งกําหนดขึน6 เพือ& เป็ นแนวทางให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย& งทีม& ปี ระสิทธิภาพ
เชื&อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ตามทีก& ําหนดไว้ในแผนงานประจําปี
2) เพื&อให้มกี ระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย& งทีอ& าจมีผลกระทบต่อผลสําเร็จของการดําเนินงาน ตลอดจนสามารถ
วางแผนบริหารจัดการความเสีย& งโดยลดโอกาสและผลกระทบทีอ& าจเกิดขึน6 ให้อยู่ในระดับทีย& อมรับได้
3) เพื&อให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย& งและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื&องทั &วทังองค์
6 กร
3. นิ ยาม
อ้างอิงตามกรอบการบริหารความเสีย& งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์, _``a : c)
1) ความเสี&ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือ เหตุก ารณ์ ที&มีความไม่แน่ น อน หรือสิ&งที&ทําให้แผนงานหรือการ
ดําเนินการอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมายตามทีก& ําหนดไว้ และก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ความเสียหายต่อ องค์ก รในที&สุด ทัง6 ในแง่ของผลกระทบที&เป็ นตัวเงิน หรือ ผลกระทบที&มีต่อ ภาพลัก ษณ์และ
ชื&อเสียงองค์กร
2) การบริหารความเสีย& งระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการทีค& ณะกรรมการ
และบุ ค ลากรในองค์ ก ร ปฏิ บ ั ติ ร่ ว มกั น เพื& อ ช่ ว ยในการกํ า หนดกล ยุ ท ธ์ แ ละการดํ า เนิ น งานผ่ า น
กระบวนการบริหารความเสีย& งทีไ& ด้รบั การออกแบบเพื&อให้สามารถบ่งชีเ6 หตุการณ์ทอ&ี าจเกิดขึน6 และมีผลกระทบ
ต่ อ องค์ก ร และสามารถจัด การความเสี&ย งให้อ ยู่ใ นระดับ ที&อ งค์ก รยอมรับ เพื&อ ให้ไ ด้ร บั ความมั &นใจอย่ า ง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ทอ&ี งค์กรกําหนดไว้
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4. นโยบายการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสีย& งจึงได้กําหนดให้มกี รอบการบริหารความเสีย& งเพื&อ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรในองค์กร ทัง6 นี6 คณะกรรมการได้แต่งตัง6 คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นผูก้ ํากับ
ดูแลการบริหารความเสีย& งของบริษทั โดยจะทําหน้ าที&ทบทวนนโยบาย และกรอบการดําเนินงาน เพื&อให้ม ั &นใจว่า
บริษทั มีระบบการบริหารจัดการความเสีย& งทีเ& พียงพอและเหมาะสม
5. โครงสร้างและหน้ าทีความรับผิดชอบในการบริหารความเสียง
1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีค& วามรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย& ง
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีห น้ า ที&ค วามรับผิด ชอบในการทบทวนกรอบการบริห ารความเสี&ยงให้มีค วาม
เหมาะสม พร้อ มทัง6 พิจ ารณาและให้ค วามเห็น ชอบในการกํ า หนดเกณฑ์ก ารประเมิน ความเสี&ย ง (Risk
Assessment Criteria) และระดับความเสีย& งทีย& อมรับได้ (Risk Appetite)
3) กรรมการผู้จดั การ มีหน้ าที&สนับสนุ นให้มกี ารประเมินและทบทวนความเสี&ยงของบริษทั อย่างต่อเนื& องทั &วทัง6
องค์ก ร พร้อมทัง6 ติดตามความเสี&ยงที&สําคัญเพื&อให้ม ั &นใจว่าบริษทั มีแผนการจัดการที&เพียงพอและเหมาะสม
โดยความเสีย& งทีส& าํ คัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ทราบ
4) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีป& ระเมินและจัดการความเสีย& งทีม& ผี ลกระทบต่อกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริษทั
พร้อมทังกํ
6 ากับดูแลให้แต่ละสายงานปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย& ง
5) หน่วยงานบริหารความเสีย& งองค์กร มีหน้าทีค& วามรับผิดชอบดังต่อไปนี6
5.1 สนับสนุ นคณะกรรมการตรวจสอบในการทบทวนกรอบการบริหารความเสีย& งและเกณฑ์การประเมินความ
เสีย& ง (Risk Assessment Criteria) และระดับความเสีย& งทีย& อมรับได้ (Risk Appetite) ให้มคี วามเหมาะสม
5.2 สนับสนุ นคณะกรรมการบริหารในการประเมินและติดตามความเสีย& งทีอ& าจมีผลกระทบต่อเป้ าหมายของ
บริษทั
5.3 สื&อ สารกรอบการบริหารความเสี&ยง รวมทัง6 จัด ให้มีการอบรม สร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญในการบริหารความเสีย& ง
5.4 จัดทําแผนงานบริหารความเสี&ยงโดยแบ่งกลุ่มการทํางานเป็ นระดับองค์กรและระดับปฏิบตั กิ าร พร้อมทัง6
ประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกลุ่มเพือ& ให้แน่ใจว่าบริษทั มีการบริหารจัดการความเสีย& งอย่างต่อเนื&อง
5.5 รายงานผลการประเมินและการจัดการความเสีย& งต่อคณะกรรมการบริหารเป็ นรายไตรมาส
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6. ขอบเขตการบริหารความเสียง
ขอบเขตการบริห ารความเสี&ยงครอบคลุม ประเภทความเสี&ย งที&อ าจส่ งผลกระทบต่อ กลยุท ธ์ เป้ าหมายในการ
ดําเนินงาน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมทังคุ
6 ณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง& แวดล้อม โดยจัดประเภท
ความเสีย& งเป็ น 4 ประเภทดังนี6
1) ความเสีย& งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2) ความเสีย& งด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)
3) ความเสีย& งด้านการเงิน (Financial Risk)
4) ความเสีย& งด้านกฎหมายและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Legal and Compliance Risk)
7. กระบวนการบริ หารความเสียงประกอบด้วย 7 ขันตอนดั
3
งต่อไปนี3
1) การกําหนดสภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)
บริษทั สนับสนุ นให้พนักงานเกิดการตระหนักเรื&องความเสีย& งและการควบคุมความเสีย& ง โดยจัดให้มกี ารอบรม
พัฒนาความรูเ้ รือ& งการบริหารความเสีย& ง และกําหนดให้มหี น่ วยงานทีร& บั ผิดชอบโดยตรง
2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
บริษทั มีการกําหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีช& ดั เจนสอดคล้องตามวิสยั ทัศน์ของบริษทั โดยจะแบ่งเป็ น
เป็ น 2 ระดับคือ 1) ระดับองค์กร 2) ระดับปฏิบตั กิ าร
3) การระบุความเสียง (Risk Identification)
การระบุเหตุการณ์ความเสี&ยงจัดทําโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั เพื&อให้
ทราบถึงสาเหตุทแี& ท้จริงของความเสีย& ง จากนัน6 จึงระบุผลกระทบทีอ& าจเกิดขึน6 ในอนาคตโดยวิเคราะห์จากปั จจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงกิจกรรมควบคุมทีม& อี ยู่
4) การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
บริษทั มีการจัดทําเกณฑ์การประเมินความเสีย& งโดยกําหนดระดับโอกาสทีจ& ะเกิดความเสีย& ง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังต่อไปนี6

• โอกาสทีจะเกิ ดความเสียง (Likelihood)
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โอกาสทีจะเกิด
ความเสียง

คําอธิบาย

สูงมาก

มีเหตุการณ์เกิดขึนมากกว่า 5 ครัง ใน 1 ปี

สูง

มีเหตุการณ์เกิดขึน 4-5 ครัง ใน 1 ปี

แก้ไขครังที
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มีเหตุการณ์เกิดขึน 2-3 ครัง ใน 1 ปี หรือ
เคยเกิดขึนมากกว่า 3 ครังใน 5 ปี ทผี$ ่านมา
มีเหตุการณ์เกิดขึน 1 ครัง ใน 1 ปี หรือ
เคยเกิดขึน 2-3 ครังใน 5 ปี ทผี$ ่านมา
ไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึนในอดีต
หรือเกิดขึนเพียง 1 ครังใน 5 ปี ทผี$ ่านมา

ปานกลาง
ตํา
ตํามาก

หมายเหตุ : ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใดเข้ าเกณฑ์การพิจารณาทังสองเหตุการณ์ให้ ใช้ แบบทีมีโอกาสเกิดมากทีสุดมาพิจารณา

• ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทีเ& ป็ นตัวเงิน (Financial Impact)
ระดับ
คะแนน

ผลกระทบ

ผลกระทบทีเป็ นตัวเงิ น (เปรี ยบเทียบกับงบประมาณ)
กําไร
รายได้
DE Ratio
(ล้าลดลง
นบาท)
(ล้าลดลง
นบาท)
(เท่า)

5

สูงมาก

> 40

> 200

>2.0

4

สูง

< 30

< 150

>1.5

3

ปานกลาง

< 20

< 100

> 1.25

2

ตํา

< 10

< 50

> 1.1

1

ตํามาก

<5

< 10

< 1.1
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• ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทีไ& ม่เป็ นตัวเงิน (Non-Financial Impact)
ระดับ
ผลกระทบ
คะแนน

ผลกระทบทีไม่เป็ นตัวเงิ น
ด้านการปฏิ บตั ิ งาน

กฎหมาย/กฎระเบียบ

ความปลอดภัย

ภาพลักษณ์
ความน่ าเชือถือ

ส่วนแบ่งตลาด

5

สูงมาก

ทุกหน่วยงานไม่สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้

บริษทั ถูกฟ้ อ งร้อ ง กรรมการ
ผู้บริหารได้รบั โทษทางแพ่ง /
อาญา

พนักงานเสียชีวติ ระหว่าง
ปฏิบัตงิ าน

มีโอกาสทีจ& ะไม่สามารถรักษาไว้
มีผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ใน
ได้ภายในระยะเวลามากกว่า 24
ระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี
เดือน

4

สูง

3 หน่วยงานหยุดชะงัก ไม่
สามารถปฏิบัตงิ านได้

บริษทั ถูกหน่วยงานกํากับดูแล
เปรียบเทียบปรับ

พนักงานได้รบั บาดเจ็บ
ระหว่างปฏิบัตงิ านและหยุด
งานเกิน 5 วัน

มีผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ใน
ระยะเวลาระหว่าง 6 - 12 เดือ น

3

ปานกลาง

2 หน่วยงานหยุดชะงัก ไม่
สามารถปฏิบัตงิ านได้

บริษทั ถูกหน่วยงานกํากับดูแล
เข้าตรวจสอบ

พนักงานได้รบั บาดเจ็บ
ระหว่างปฏิบัตงิ านและหยุด
งาน 3-5 วัน

สามารถแย่งชิงส่ วนแบ่ งตลาด
มีผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ใน
กลับมาได้ภายในระยะเวลา 6-12
ระยะเวลาระหว่าง 1 – 6 เดือ น
เดือ น

2

ตํา

1 หน่วยงานหยุดชะงัก ไม่
สามารถปฏิบัตงิ านได้

บริษทั ถูกหน่วยงานกํากับดูแล
แจ้งเตือ นเป็ นลายลักษณ์อ ักษร

พนักงานได้รบั บาดเจ็บ
ระหว่างปฏิบัตงิ านและหยุด
งาน 1-2 วัน

มีผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ใน
ระยะเวลาระหว่าง 1 สัปดาห์ –
1 เดือน

1

ตํามาก

การปฏิบัตงิ านหยุดชะงัก
บางส่ วนและถูกจํากัดเพียง 1
หน่วยงาน

บริษทั ถูกหน่วยงานกํากับดูแล
แจ้งเตือ นโดยวาจา

พนักงานได้รบั บาดเจ็บ
เล็กน้อ ยระหว่างปฏิบัตงิ าน
และไม่หยุดงาน

สามารถแย่งชิงส่ วนแบ่ งตลาด
มีผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ใน
กลับมาได้ในระยะเวลาน้อยกว่า
ระยะเวลาน้อ ยกว่า 1 สัปดาห์
3 เดือน

สามารถแย่งชิงส่ วนแบ่ งตลาด
กลับมาได้ภายในระยะเวลา
12-24 เดือน

สามารถแย่งชิงส่ วนแบ่ งตลาด
กลับมาได้ในระยะ3-6 เดือน

บริ ษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

กรอบการบริหารความเสียง (ERM Framework)
เรือง : การบริ หารความเสียงระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management)

ออกครัง3 ที : 1

วันทีบังคับใช้ : 17 มกราคม 2561

หน้ าที 6 ของ 7

แก้ไขครังที
3 :-

• การกําหนดเกณฑ์ความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite)
Risk
Assessment
Matrix

ตํามาก
1

สูง มาก
5

สูง
4

สูงมาก
5

ระดับความเสียงสูงไม่สามารถยอมรับได้
มีความจําเป็ นทีจะต้องบริหารความเสียง
เพือให้อยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้

สูง
4
ผลกระทบ

ตํา
2

โอกาส
ปานกลาง
3

ปานกลาง
3
ตํา
2

ระดับความเสียงทียอมรับได้
Risk Boundary

ตํามาก
1

สู งมาก

ความหมาย
ระดับความเสี&ยงสู งมาก ยอมรับไม่ได้ จําเป็ นเร่งด่วนทีจ& ะต้องบริหารความเสี&ยง มิฉะนัน6 องค์กรอาจ
ประสบปั ญหารุนแรง

สู ง

ระดับความเสี&ยงสู งไม่สามารถยอมรับได้ มีความจําเป็ นทีจ& ะต้องบริหารความเสี&ยงเพือ& ให้อยู่ใน
ระดับทีส& ามารถยอมรับได้

ปานกลาง

เริม& ทีจ& ะไม่ส ามารถยอมรับความเสี&ยงได้ และต้อ งมีการลดและ/หรือควบคุมความเสี&ยงเพิม& เติม เพือ&
ไม่ให้ความเสี&ยงเพิม& มากขึ6นไปอยู่ในระดับทีย& อมรับไม่ได้

ตํ&า

พอทีจ& ะยอมรับความเสี&ยงได้ แต่ควรมีการควบคุมความเสี&ยงเพือ& ไม่ให้ความเสี&ยงเกินกว่า Risk
Appetites

ตํ&ามาก

ยอมรับความเสี&ยงได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี&ยงเพิม& เติม

บริ ษทั โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

กรอบการบริหารความเสียง (ERM Framework)
เรือง : การบริ หารความเสียงระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management)

ออกครัง3 ที : 1

วันทีบังคับใช้ : 17 มกราคม 2561

หน้ าที 7 ของ 7

แก้ไขครังที
3 :-

5) การตอบสนองความเสียง (Risk Respond)
ในการกําหนดแผนเพื&อตอบสนองความเสี&ยงจะต้องคํานึงถึงความเสี&ยงทีบ& ริษทั ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ต้นทุนทีอ& าจเกิดขึน6 และประโยชน์ทจ&ี ะได้รบั รวมถึงข้อกําหนดกฎหมายอื&นๆ ทีเ& กี&ยวข้อง โดยแนวทางในการ
ตอบสนองต่อความเสีย& งมีดงั ต่อไปนี6
- การหลีกเลียงความเสียง (Avoid) มักใช้ในกรณีทค&ี วามเสีย& งมีความสําคัญสูง ไม่สามารถหาวิธจี ดั การ
ให้อยู่ในระดับทีย& อมรับได้
- การโอนความเสี ยง (Transfer) เป็ นการโอนความเสีย& งบางส่วน หรือทัง6 หมดไปยังบุคคลภายอื&นหรือ
หน่วยงานภายนอก เช่น การซือ6 กรมธรรม์ประกันภัย
- การลด (Reduce) เป็ นการหามาตรการเพือ& ลดโอกาส ผลกระทบ จากเหตุการณ์ความเสีย& งทีเ& กิดขึน6 เช่น
การเตรียมแผนฉุกเฉิน
- การยอมรับ (Accept) เป็ นการยอมรับความเสีย& งทีอ& ยู่ในระดับทีย& อมรับได้ โดยไม่ดําเนินการใดๆ เพื&อ
ลดโอกาสหรือผลกระทบ
6) กิ จกรรมควบคุม (Control Activities) เป็ นกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื&อให้ม ั &นใจว่าบริษทั ได้มกี ารจัดการ
ความเสีย& งให้อยู่ในระดับทีย& อมรับได้ เพื&อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษทั โดยกิจกรรม
ควบคุมสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทดังนี6
1) การควบคุมเพือ& การป้ องกัน (Preventive Control)
2) การควบคุมโดยการตรวจสอบ (Detective Control)
3) การควบคุมโดยการกําหนดให้จดั ทํา (Directive Control)
4) การควบคุมโดยการแก้ไข (Corrective Control)
7) การสื อสาร การรายงาน และติ ด ตามผล (Communication, Reporting and Monitoring) เป็ น
กระบวนการสําคัญที&ส่งผลให้ก ารบริหารจัด การความเสี&ยงดําเนิ นไปอย่างต่อ เนื& องและมีประสิทธิภาพ โดย
หน่ ว ยงานบริห ารความเสี&ย งจะประสานงานกับผู้ร บั ผิด ชอบ รายงานสถานะความเสี&ย ง รวมถึง แผนการ
ปฏิบตั งิ านเพือ& ลดความเสีย& งไตรมาสละ 1 ครัง6 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
กรอบการบริหารความเสีย& งฉบับนี6มผี ลบังคับใช้ ตังแต่
6 วนั ที& 17 มกราคม 2561

