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ค าน า 

 คณะกรรมการ บริษทัตระหนกัถึง ความส าคญั ของการบริหารความเส่ียง  เน่ืองจากเห็นวา่การบริหาร
ความเส่ียงถือเป็นรากฐานส าคญัของการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไม่วา่จะเป็นการระบุ
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเส่ียงเป็นประจ าถือเป็นการ
บริหารเชิงรุกท่ีบริษทัตอ้งท า และน ามาปฏิบติั  
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึง ประกอบดว้ยกรรมการ อิสระของ
บริษทั และผูบ้ริหารจากสายงานหลกัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจุบนัมีกรรมการบริหารความส่ียงทั้งส้ิน 10 ท่าน โดย
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหเ้ป็นไป
ตาม  กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวตัถุประสงค ์ส่งเสริมการ
บริหารเชิงรุก และตระหนกัถึงความจ าเป็นในการช้ีบ่งและแกไ้ขความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นด้าน “ESG” หรือ ส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิ
บาล (Governance) หรือ “ความเส่ียงด้านความยัง่ยืน ” นั้น นอกจากท่ีบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐาน มอก.31000–
2555 (ISO31000:2009) มาเป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงก่อนหนา้น้ี บริษทัฯ ยงัได้น า COSO – ERM 2017 
(Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ท่ีมีการจดักลุ่มองคป์ระกอบของ
กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็น 5 องคป์ระกอบคือ 1. การก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร  
(Governance and Culture), 2. กลยทุธ์และวตัถุประสงคอ์งคก์ร  (Strategy & Objective Setting),  3. เป้าหมายผล
การด าเนินงาน  ( Performance), 4. การทบทวนและปรับปรุง  (Review & Revision) และ 5. สารสนเทศ การ
ส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting) มาเป็นกรอบในการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดจ้ดัท ารายงานผลการบริหารความเส่ียง  ประจ าปี 25 63 น้ี ข้ึน เพื่อ
สรุปผลการปฏิบติัตามแนวทางการ ขบัเคล่ือนระบบการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของ บริษทัฯ ในปี 2562 ท่ี
ผา่นมาโดยมีการประเมินและวเิคราะห์ ความเส่ียงตามยทุธศาสตร์ของ บริษทั และมีแนวทางในการจดัการความ
เส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากล ของ Committee to Sponsoring Organizaition of th 
Treadway Commission : COSO) และนโยบายของบริษทัฯ แต่ทั้งน้ี ยงัมีการด าเนินในบางส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ปรับปรุง และบางส่วน  ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของ
บริษทัฯ ต่อไป 
 
 

 

       (นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ) 
       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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คู่มือบริหารความเส่ียง 

1. ความเป็นมา 
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้ความตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่ง
มาก  จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนมาในองคก์ร ซ่ึงโดยมีประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และ ผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงาน
ของบริษทัมาร่วมกนัในการบริหารความเส่ียงในระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงานยอ่ย  เพื่อใหก้ารก ากบัดูแล
การบริหารความเส่ียงองคก์รอยา่งจริงจงั และ ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร  

ในการบริหารความเส่ียงนั้น ทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดว้างรากฐานการบริหารความเส่ียง  
โดยการน าองคป์ระกอบการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รตามมาตรฐานของ  Committee to Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission : COSO), กรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 
ตาม ISO 31000 “Risk Management - Principles and Guidelines” และการบริหารจดัการความต่อเน่ือง  ตาม
มาตรฐาน ISO 22301 “Societal security — Business continuity management systems” มาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมหรือยอมรับไดเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  กลยทุธ์  พนัธุกิจ 
และวสิัยทศัน์ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้ 
 คู่มือการบริหารความเส่ียงเล่มน้ีข้ึน  ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั  ความหมาย  องคป์ระกอบการบริหาร
ความเส่ียง  แนวทางการบริหารความเส่ียง  นโยบายการบริหารความเส่ียง  โครงสร้าง  การบริหารความเส่ียง  
หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง  การจดัท ากรอบบริหารความเส่ียง  กระบวนการ
บริหารความเส่ียง  ขั้นตอนการจดัท ารายงานตามแบบรายงาน  และการบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ  
และพจนานุกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อใหห้น่วยงานเจา้ของความเส่ียงใชเ้ป็นแนวทางการบริหารความ
เส่ียง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหทุ้กภาคส่วนของ  บริษทั บรรลุวตัถุประสงค์  / เป้าหมายและประสบความส าเร็จ
ในการดาเนินงานอนัจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 
 

2. นิยามและหลกัทั่วไป 
ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียง (RISK)  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน  และ
จะส่งผลกระทบ  สร้างความเสียหาย  ความลม้เหลว  หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวตัถุประสงคท์ั้งในระดบัองคก์ร ระดบัหน่วยงานและระดบับุคคล 
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ปัจจัยเส่ียง  (Risk Factor) คือ ส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุหรือส่ิงท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของความเส่ียงและเหตุการณ์ท่ีจะท า
ใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยในแต่ละปัจจยัจะมีการก าหนดสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัจจยั
ต่างๆ ท่ีสามารถอธิบายไดว้า่สาเหตุของปัจจยัเส่ียงดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงใดๆ และสามารถหามาตรการ
จดัการปัจจยันั้นๆ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้
 

การบริหารความเส่ียง ( Risk Management) คือ การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆโดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสจากการคาดการณ์และลดผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ
ไม่แน่นอน  ท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหายใหร้ะดบัของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได้  ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ  โดยค านึงถึงการ
บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั  หรือเพื่อสร้างมูลค่าขององคก์รใหสู้งสุดภายใต้
สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ 
 

แหล่งทีม่าของการเกดิความเส่ียง เกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
1) ปัจจัยภายใน  เช่น วตัถุประสงคข์ององคก์ร , นโยบายและกลยทุธ์ , การด าเนินงาน , กระบวนการ

ท างาน, โครงสร้างองคก์ร และระบบการบริหารงาน, การเงิน, วฒันธรรมองคก์ร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) ปัจจัยภายนอก  เช่น นโยบายของรัฐ , สภาวะเศรษฐกิจ /สังคมการเมือง  การด าเนินการของหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง , การแข่งขนั  (คู่แข่งทางการด าเนินธุรกิจ ), ผูข้ายหรือผูส่้งมอบสินคา้  /บริการและภยั
ธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้ 

 
การประเมนิความเส่ียง  (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดบัความรุนแรงและการ
จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียงโดยประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) และผลกระทบ  (Impact) ท่ี
จะเกิดข้ึน 

โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึน 
ผลกระทบ  (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย  หรือผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากผลสืบเน่ือง

ของเหตุการณ์ความเส่ียง 
ระดับความเส่ียง  (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยมาก 
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องค์ประกอบส าคญัในการบริหารความเส่ียง:  

 
การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลตามแนวทางของ  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  8 ประการซ่ึงครอบคลุมแนวทางการ
ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1.1 แผนภาพแสดงการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง  COSO ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  8 ประการ   และ  
 ประเภทความเส่ียง 4 ระดบัต่าง ๆ  

 
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดลอ้มขององคก์รเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงและเป็น

พื้นฐานส าคญัในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ประกอบดว้ยหลายประการ  เช่น 
วฒันธรรมองคก์ร นโยบายของผูบ้ริหาร แนวทางการปฏิบติัของบุคลากรกระบวนการท างาน  ระบบสารสนเทศ
เป็นตน้ 
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2) การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 
องคก์รจะตอ้งพิจารณาการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์และความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับไดเ้พื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององคก์รได้
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

3) การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ทั้งปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอกองคก์ร  และเม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่งผลใหอ้งคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  เช่นนโยบายการ
บริหารงาน บุคลากร การปฏิบติังาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบขอ้บงัคบั  เป็นตน้ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจ
ต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ  และเพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
จดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
การประเมินความเส่ียง  เป็นการวดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงเพื่อพิจารณาจดัล าดบัความส าคญั

ของความเส่ียงท่ีมีอยูโ่ดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลงัจากท่ีองคก์รสามารถระบุความเส่ียงขององคก์รและประเมินระดบัความเส่ียง

แลว้ โดยจะตอ้งน าความเส่ียงไปด าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและลดระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ดว้ยวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

6) กจิกรรมควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบติัต่างๆ  เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเส่ียงเพื่อสร้างความมัน่ใจจะ

สามารถจดัการกบัความเส่ียงนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์ร ป้องกนัและลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
องคก์รจะตอ้งมีระบบสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะ

น าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเส่ียงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบติัท่ีองคก์รก าหนด 

8) การติดตามประเมนิผล (Monitoring) 
องคก์รจะตอ้งมีการติตามผลเพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานวา่เหมาะสมและสามารถจดัการความ

เส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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ปี 2562 บริษทัฯ ได้น า COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 

Performance) ท่ีมีการจดักลุ่มองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็น 5 องคป์ระกอบคือ 1. การ
ก ากบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร  (Governance and Culture), 2. กลยทุธ์และวตัถุประสงคอ์งคก์ร  (Strategy & 
Objective Setting),  3. เป้าหมายผลการด าเนินงาน  ( Performance), 4. การทบทวนและปรับปรุง  (Review & Revision) 
และ 5. สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน  (Information, Communication & Reporting) มาเป็นกรอบในการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทความเส่ียง 
การแบ่งประเภทความเส่ียง ไดจ้ดัแบ่งเป็นดงัน้ี 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกล
ยทุธ์ และการปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์อยา่งไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งนโยบาย , เป้าหมาย
กลยทุธ์, โครงสร้างองคก์ร , ภาวการณ์แข่งขนั , ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มอนัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายองคก์ร 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนิน (Operational Risk: O) หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานทุกๆ  ขั้นตอน อนัเน่ืองมาจากขาดการก ากบัดูแลท่ีดีหรือขาดการควบคุมภายในท่ีดีโดยครอบคลุมถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ  / อุปกรณ์ / เทคโนโลยสีารสนเทศ  / บุคลากรในการปฏิบติังานและความ
ปลอดภยัของทรัพยสิ์น 
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3) ความเส่ียงด้านการเงิน  (Financial Risk: F) หมายถึง  ความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทาง
การเงิน  การบริหารทางการเงินและงบการเงิน  เช่น ความเส่ียงจากการจดัสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  ตั้ง
งบประมาณผดิพลาด  และใชง้บประมาณเกิน  รวมทั้งความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัทางการตลาด 
(Market Risk) และ ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนั (Credit Risk) 

4) ความเส่ียงด้าน กฎหมาย และข้อก าหนดผูกพนัองค์กร (Compliance Risk: C) หมายถึง 

ความเส่ียงจากการ ท่ีหน่วยงานต่างๆ  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดผกูพนัองคก์ร  เช่น ความเส่ียงจาก  
การผดิสัญญาขอ้ผกูพนั  ความเส่ียงจากการขาดการรายงานตามกฎระเบียบ หรือการ ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  
ระเบียบและขอ้บงัคบั 

 5) ความเส่ียงทีจ่ะเกดิใหม่ (Emerging Risk) 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ียงัไม่ไดป้รากฏข้ึนในปัจจุบนัแต่

อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตเน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
อยา่งชา้ๆ ยากท่ีจะระบุได ้มีความถ่ีของการเกิดต ่าแต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ความเส่ียงท่ีจะ
เกิดใหม่น้ีมกัจะถูกระบุข้ึนมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลกัฐานท่ีมีปรากฏอยู่  ความเส่ียง
ท่ีจะเกิดใหม่น้ีมกัจะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ หรือการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ในบางคร้ังผลกระทบของความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถ
ระบุไดใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่ง เช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากนาโนเทคโนโลย ีหรือการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ 
เป็นตน้ 

 6) ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของธุรกจิ (Business Interruption Risk) 

 การท่ีโรงงานกิจการ ตอ้งหยดุด าเนินการผลิตชัว่คราว เพื่อรอการซ่อมแซม หรือสร้างโรงงานใหม่อนั
เป็นผลสืบเน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์น 

7) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk)  

 จากลกัษณะการด าเนินการของอุตสาหกรรมและการด าเนินงาน ของบริษทัฯ ความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั
ท่ีต ่า เน่ืองจากในกระบวนการผลิตไม่ส่งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด เพราะเป็นโรงงานแปรรูปโลหะ ดว้ยวธีิการตดัพบั 
และป้ัมข้ึนรูป 

 แนวทางการลดความเส่ียง  :  บริษทัฯ ก าหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรอบ
ภารกิจ  ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง การก าหนดวธีิปฏิบติังาน การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั การ
ด าเนินกิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด ตลอดถึงการด าเนินการตามมาตรฐานระบบจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949, มาตรฐานความปลอดภยั ISO 45001, และ
มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 

 



9 
 

8) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk)  

 บริษทัไดจ้ดัท า “คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1. ก าหนดมาตรการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อใชใ้นการป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียง
ดา้นการทุจริต 

 2. ระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงานในการป้องกนั ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อความเส่ียงดา้นการทุจริตใหช้ดัเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
 3. ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อใหข้องบุคลากรของบริษทัสามารถป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนองการ
ทุจริตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที ในกรณีท่ีมีความสงสัยหรือพบการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริต 
 นโยบายการไม่เพกิเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ ยดึถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกัส าคญัในการประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าใดๆ ท่ีอาจน าไปสู่การ ทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่บริษทั ทั้งน้ี
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรของบริษทัจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่  บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งท า
ความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน  รวมทั้ง  คู่มือ
กระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยไม่มีขอ้ยกเวน้  
 นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยงัไดไ้ดท้  าการการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยไดพ้ิจารณา
ตามทุกกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบติังาน ซ่ึงมีรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน่ มกัจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
ซ่ึงหากเป็นการกระท าของพนกังานถือเป็นการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อบริษทัฯ อาทิเช่น   

1) การทุจริตการจดัซ้ือ / จดัหาวตัถุดิบ / จดัจา้ง 
2) การทุจริตการจดัหา/จดัจา้ง ผูรั้บเหมา / ผูรั้บเหมาช่วง/จดัจา้งหน่วยงานภายนอก  
3) การทุจริตการขาย  
4) การเขา้ประมูลงาน/การประกวดราคา  
5) การเอ้ือประโยชน์ระหวา่งบริษทักบั เจา้หนา้ท่ี/พนกังานของรัฐ หน่วยงานรัฐ /หน่วยงาน เอกชน  

 ทั้งน้ีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดถู้กระบุเพิ่มเติมไวแ้ลว้ในภาคผนวก  ทา้ยของ
คู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต ซ่ึงรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

(www.ssscth.com) 

9) ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ (Risks of climate change) 

 วกิฤติโลกร้อนเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น น ้า ดิน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลและเกาะขนาด
เล็กในทะเล) และชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ินในชนบท (เช่น ความมัน่คงดา้นอาหาร สุขภาพ) ไดห้ลาย
ระดบั ข้ึนอยูก่บัระดบัและขนาดของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  การเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่และวง
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กว้างย่อมสร้างผลกระทบทีรุ่นแรงได้มากกว่าการเปลีย่นแปลงเพยีงช่ัวคราว  หรือในพืน้ทีข่นาดเลก็  นอกจากนี้  
การเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศยงัส่งผลต่อภาคการเกษตรได้ในอกีหลายแง่มุมทั้งจากการทีร่ะดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นมากขึน้ ,ความช้ืนในบรรยากาศและฝนทีเ่ปลีย่นแปลงไป , ปฏิสัมพนัธ์ของ
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ เป็นต้น 
Ref: กรมอุตุนิยมวิทยา (http://climate.tmd.go.th/content/article/9) 

 กิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลท าใหส้ภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง คือ กิจกรรมท่ีท าใหป้ริมาณก๊าซเรือน
กระจก ( Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากข้ึน เป็นเหตุใหภ้าวะเรือนกระจก ( Greenhouse Effect) 
รุนแรงกวา่ท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ และส่งผลใหอุ้ณหภูมิพื้นผวิโลกสูงข้ึน ท่ีเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน ( Global 
warming) 
Ref: กรมอุตุนิยมวิทยา (http://climate.tmd.go.th/content/article/9) 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก  เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน และ ยงัไดมี้
การจดัท าแผนรับมือภยัพิบติัน ้าท่วม เป็นประจ าทุกปี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานกบัพนกังานทุกคน  เม่ือ
เกิดเหตุข้ึนในบริษทั  เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น
และตวับุคคลนอ้ยท่ีสุด 
 

10) ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk) 

  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Transformation) 

 เทคโนโลยดิีจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการด าเนินชีวติประจ าวนัและการท าธุรกิจ  อาทิ การน า
เทคโนโลยดิีจิทลัมาใชใ้นการใหบ้ริการขนส่ง  การท าการตลาดและการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์  ซ่ึงในระยะยาว
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจและช่องทางการจดัจ าหน่าย
แบบเดิมจนท าใหบ้ริษทัฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร  

 ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การติดตามและวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั
เพื่อน ามาพฒันาการท างาน ปรับปรุงและสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่  ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั  อาทิ การ
คน้หาส่ิงท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจากการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ,
การประหยดัพลงังาน  การจดัการสินคา้และการขนส่ง  เป็นตน้ 

 ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและวธีิการท างานท่ีพึ่งพิงเทคโนโลยดิีจิทลัมากข้ึน  การน า
ระบบอตัโนมติัมาใชใ้นโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  รวมถึงแนวโนม้การ
เช่ือมโยงขอ้มูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผา่นอินเตอร์เนท  ส่งผลใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจมีความเส่ียงต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน  อาทิ  การถูกโจรกรรมขอ้มูลการพฒันาสินคา้และ
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ผลิตภณัฑ์  ขอ้มูลทางการคา้  และขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางการเงิน  ช่ือเสียงของตรา
สินคา้และความน่าเช่ือถือของบริษทั  

 ดงันั้นทางจึงก าหนดใหมี้ก าหนดนโยบาย และระเบียบการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
พนกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล  รวมถึงส่งเสริมใหมี้การสร้างความตระหนกัรู้ในใช้
เทคโนโลยใีหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองผา่นการจดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ  เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความ
เขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยอียา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้ในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ มาควบคุมการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ทั้งการบริหารงานจดัซ้ือ การตลาด กระบวนการวางแผน/ผลิต กระบวนการส่งมอบสินคา้ การบริการ
หลงัการขาย การประเมินความพึงพอใจ ดงัรายละเอียดดงัน้ี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้ในการควบคุม/ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปช่ัน (INFORMATION 
TECHNOLOGY SYSTEM FOR ANTI CORRUPTION CONTROL)  

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผา่นการน าเสนอกิจกรรม Kaizen ของพนกังาน เพื่อช่วยในการ ลดหรือ
เลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนท่ีไม่จ  าเป็น ดว้ยการเปล่ียนวธีิการท างาน โดยเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละ
นอ้ย ท่ีสามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง  จนน ามาสู่การควบคุม/ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน
กระบวนการ มีดงัน้ี 
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 ฝ่ายจดัช้ือวตัถุดิบ BAR CODE SYSTEM 
 ฝ่าย MARKETING  FORECAST SYSTEM 
 ฝ่ายวางแผน AUTO PLAN 
 ฝ่ายผลิต  BAR CODE SYSTEM 
  CUTTER SETING PROGRAM 
  WORK SITE CONTROL 
 ฝ่ายความปลอดภยั           SOP  (SAFETY OPERATION PROCEDURE)      
 ฝ่ายSTOCK CONTROL  BAR CODE SYSTEM 
 ฝ่าย DELIVERY   BAR CODE SYSTEM 
 ประเมินความพึงพอใจ  REACTIVE SYSTEM 

 

3. การบริหารความเส่ียงของบริษัท 

3.1 การบริหารความเส่ียงของบริษัทในปัจจุบัน 
 ปัจจุบนับริษทั  ไดมี้การบริหาร  /จดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ  โดยการใชเ้คร่ืองมือการบริหารหลาย
รูปแบบ เช่น การกากบัดูแลท่ีดี  (Good Corporate Governance : GCG ) ระบบประเมินผลการด าเนินงาน, ดชันี
วดัผลการดาเนินงาน  (Key Performance Indicators : KPIs) การด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน ISO, MS-QWL เป็นตน้  ซ่ึงในทางปฏิบติัท่ีผา่นมา  บริษทัฯ สามารถด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงในการด าเนินงานไดดี้อยูแ่ลว้  
 อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงในองคก์รเป็นอยา่งมาก  
เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการจึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน  โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระดว้ยข้ึน เป็น
ประธาน  คณะกรรมการประกอบดว้ย  กรรมการอิสระ กรรมการรองผูอ้  านวยการ และผูบ้ริหารระดบัสูงใน
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการบริหารความเส่ียง  
 

3.2 นโยบาย 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประกาศนโยบายกาบริหารความเส่ียงขององคก์ร  เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม จึงก าหนดใหห้น่วยงานของบริษทัด าเนินการ ตามนโยบายท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
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1) ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรับผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกั

ถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดย ใหค้วามส าคญัในการ

บริหารความเส่ียง ดา้นต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) ใหมี้กระบวน การบริหารความเส่ียงองคก์ร ท่ีเป็นไปตาม มาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากล 

เพื่อใหเ้กิด การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกบั การด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมี

ประสิทธิภาพ เกิดการพฒันาและมีการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ใน

ทิศทางเดียวกนั โดยน าระบบการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ การวาง แผน

กลยทุธ์ แผนงาน และ การด าเนินงานของ บริษทัฯ รวมถึงการมุ่งเนน้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

เป้าหมาย วสิัยทศัน์   พนัธกิจ  

3) กลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบติังานและสร้างความเช่ือมัน่ของ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4) มีการก าหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของ บริษทัฯ เพื่อหลีกเล่ียง

ความเสียหาย หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึง การติดตามและประเมินผลการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

5) มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงของ บริษทัฯ 

และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอยา่ง

ทัว่ถึง ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบของทุกกระบวนการด าเนินกิจการ  ตลอดจนมีความเช่ือมโยงกบั
ทุกระดบั  ดงันั้นโครงสร้างการบริหารความเส่ียงจึงตอ้งมีความเช่ือมโยงกนั  โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายผลกัดนัและติดตาม ในขณะท่ีหน่วยปฏิบติัทาหนา้ท่ีประเมินและบริหารจดัการตามหนา้ท่ีความ 
รับผดิชอบของแต่ละหน่วย โดยมีโครงสร้างการบริหารดงัน้ี 
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โครงสร้างองค์กร และ เจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 
Board of Directors 

ประธานกรรมการ 
นายวนัชยั  คณุานันทกลุ 

Chairman 
Mr. Wanchai  Kunanantakul 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
Risk Management Committee 

ผูอ้ านวยการ 
นายสรุศกัด์ิ  คณุานันทกลุ 

President 
Mr. Surasak  Kunanantakul 
 

รองผูอ้ านวยการ 
นายมาซาฟมิู โอคโุบะ  

Vice President 
Mr. Masafumi Okubo

 Tsubouchi Toshiaki  
Saito 

 
รองผูอ้ านวยการ 

นายสรุพล  คณุานันทกลุ 
Vice President 

Mr. Surapol  Kunanantakul 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
Nominating and Compensation Committee 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
Corporate Governance Committee 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

กรรมการ/ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายสินค้าวสัดกุ่อสรา้ง 

ผลิตภณัฑเ์หลก็ 
นายโซอิจิ ซูซูกิ 

Director / 
Senior General Manager 

Metal Construction Products Dept. 
Mr. Soichi Suzuki 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน 
นายบุญชยั  เชียรเจริญธนกิจ 

Senior General Manager 
Administrative, 

Accounting & Financial Dept. 
Mr. Boonchai 

Chiencharoenthanakij 
 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายการผลิต 

นายเนาวรตัน์  ชนะมูล 
Senior General Manager 

Production Dept. 
Mr. Navarat  Chanamoon 

คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
Corporate Social Responsibility Committee 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(อนุมติัปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562) 

 ************************************************************* 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั จ  านวน  10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายพงษศ์กัด์ิ องัสุพนัธ์ุ  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

2. นายวชิิต วฒิุสมบติั  กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ  

3. ดร.ด าริ  สุโขธนงั  กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

4. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

5. นายมาซาฟูมิ โอคุโบะ  กรรมการบริหารความเส่ียง  / กรรมการรองผูอ้  านวยการ 

6. นายโซอิจิ ซูซูกิ   กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริษทั 

7. นายบุญชยั  เชียรเจริญธนกิจ  กรรมการบริหารความเส่ียง  

     / ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ฝ่ายบริหารบญัชีและการเงิน 

8. นายเนาวรัตน์  ชนะมูล   กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ฝ่ายผลิต 

9. นายสุรศกัด์ิ  จตุรภทัรไพบูลย์  กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายการตลาด  

10. นายชูนิตย ์ภารสงดั  ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายสินคา้วสัดุก่อสร้างผลิตภณัฑเ์หล็ก  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 นายหิรัณย ์ โกมลหิรัณย์  / เลขานุการบริษทั    
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หน้าที่และความรับผดิชอบตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง  ประกอบไปดว้ย  การก ากบัดูแล  การตดัสินใจ  การด าเนินการ  การ
จดัท าแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซ่ึงในแต่ละองคป์ระกอบมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัท  
มีหนา้ท่ีและรับผดิชอบในดา้นการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
1) ส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทั 
2) ใหค้วามเห็นชอบและใหข้อ้เสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
3) รับทราบผลการดาเนินงานของการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพฒันา 

 
2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของ

บริษทั ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ  ท่ีส าคญั คือ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ( Strategic 
Risk), ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ( Operational Risk), ความเส่ียงดา้นบญัชีและการเงิน 
(Financial and Accounting Risk), ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Compliance Risk)และ ความเส่ียงดา้นระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นตน้  

2) วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน  ตรวจติดตามและ
ควบคุมความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3) สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ  และ  
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง  โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบาย 

4) จดัใหมี้การประเมินและวเิคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  ทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะวกิฤติ  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การส ารวจความเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของ
การด าเนินธุรกิจ  

5) สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเส่ียงใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร  และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  

6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

7) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถจดัจา้งท่ีปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอค าแนะน า  ไดด้ว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นการบริหารความเส่ียงโดยมีการสอบทานความเพียงพอ  และให้
ขอ้เสนอแนะ  คาแนะนาในการบริหารระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 
4) ผู้อ านวยการบริษัท 

มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นการบริหารความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
1) ส่งเสริมและติดตามใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
2) รับทราบ  พิจารณาผลการด าเนินงานของการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการ
พฒันา 
 

5) รองผู้อ านวยการ 
 มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นการบริหารความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

1) ติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัและท าใหม้ัน่ใจวา่ มีแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงในส่วนงานท่ีรับผดิชอบ 
 

6) คณะท างานบริหารความเส่ียง 
ประกอบดว้ย คณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ดงัน้ี 

1) พิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2) วเิคราะห์  ประเมินผล  แนวโนม้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอก  

รวมทั้งจดัล าดบัความเส่ียงท่ีส าคญัของหน่วยงานจากมากไปหานอ้ย 
3) ติดตามผลการบริหารความเส่ียงโดย  จดัท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4)  ประสานและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองการบริหารความเส่ียง  งานบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงระดบัองคก์รบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

5)  ประกาศแจง้หรือมอบหมายเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหห้น่วยงานและพนกังานในสังกดั
ทราบเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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7) หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit) 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการตรวจติดตาม คือฝ่ายกฎหมาย ซ่ึงจะ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1) พิจารณาในขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงประจ าปี 
2) วเิคราะห์ ประเมินผล แนวโนม้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

4. กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 เพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวตัถุประสงค,์ส่งเสริมการบริหารเชิงรุกและตระหนกัถึงความจ าเป็นใน
การช้ีบ่งและแกไ้ขความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดบ้ริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐาน มอก.31000-2555 (ISO31000:2009) มาใชโ้ดยมี
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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รูปแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งหลกัการทัว่ไป กรอบงาน และกระบวนการบริหารความเส่ียง (ตามมาตรฐาน มอก. 31000-2555 (ISO 31000:2009)

ก) สร้างคุณค่าขององคก์ร 
ข) ตอ้งผนวกเขา้ในทุกส่วนของการ

ด าเนินการขององคก์ร 
ค) เป็นส่วนหน่ึงของการตดัสินใจ 
ง) ใชใ้นการจดัการกบัความไม่แน่นอน 
จ) เป็นระบบ มีรูปแบบท่ีชดัเจน  

และทนัต่อสถานการณ์ 
ฉ) อยูบ่นพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ี

สามารถหาได ้
ช) ตอ้งท าใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 
ซ) ค านึงถึงปัจจยัดา้นบุคคลและ

วฒันธรรมองคก์ร 
ฌ) ตอ้งมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วม 
ญ) ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ตอ้งท าซ ้ าและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง 

ฎ) ช่วยใหอ้งคก์รเกิดการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
หลกัการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

การก าหนดกรอบการบริหาร 
ความเส่ียง 

ความมุ่งมัน่และความรับผิดชอบ 
ของผูบ้ริหาร 

การปรับปรุงกรอบ
การบริหารความ
เส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

การน าการบริหาร
ความเส่ียงไป

ปฏิบติั 

การติดตามตรวจสอบ
และการทบทวนกรอบ
การบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

การก าหนดบริบท 

การประเมินความเส่ียง 

การช้ีบ่งความเส่ียง 

การวเิคราะห์ความเส่ียง 

การเปรียบเทียบผลการ
วเิคราะห์ความเส่ียงกบั

เกณฑ ์

การแกไ้ขความเส่ียง 

 
 

 
การ

ส่ือสาร
และการ
ปรึกษา 

 
 

 
การ

ติดตาม
ตรวจ 
สอบและ
ทบทวน 
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การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 
 บริษทั มีความมุ่งมัน่สูงสุดเพื่อ คุม้ครองผลประโยชน์ คงไวซ่ึ้งความเช่ือใจ ความปลอดภยัและความ
มัน่คงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน บริษทั จึงไดพ้ฒันาระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ตาม
กรอบ มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจกลุ่ม บริษทั   โดยอา้งอิงจากมาตรฐานสากล ISO 
22301 และมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุมการป้องกนั การตอบสนอง การรองรับ และการฟ้ืนฟู โดย
แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่  
 ช่วงการป้องกนั/เตรียมความพร้อม  
 ช่วงการตอบสนอง/การด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง และ  
 ช่วงการฟ้ืนฟู ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

 Business Continuity Management (BCM) การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หมายถึง องคร์วม
ของ กระบวนการบริหารซ่ึงช้ีบ่งภยัคุกคามต่อองคก์รและผลกระทบของภยัคุกคามนั้นต่อการด าเนินธุรกิจ 
และใหแ้นวทางในการ สร้างขีดความสามารถใหอ้งคก์รมีความยดืหยุน่ เพื่อการตอบสนองและปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ช่ือเสียง  ภาพลกัษณ์ และกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าท่ีมีประสิทธิผล  
 กระบวนการ BCM นั้นตอ้งประกอบไปดว้ย Business Continuity Plans (BCP) หรือ แผนความ
ต่อเน่ืองทาง ธุรกิจ และ Incident Management Plans (IMP) หรือ แผนจดัการอุบติัการณ์ฉุกเฉิน  โดย BCP 
คือ เอกสารท่ีรวบรวมขั้นตอน และขอ้มูลซ่ึง ท าใหอ้งคก์รพร้อมท่ีจะน าไปใชเ้ม่ือเกิดอุบติัการณ์ เพื่อให้  
สามารถด าเนินการในกิจกรรม หรือกระบวนการหลกัในระดบัท่ีก าหนดไว ้ 
 ส่วน IMP คือ แผนหรือแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวเ้พื่อใชเ้ตรียมความพร้อมของระบบป้องกนัและ
ระงบัเหตุฉุกเฉิน และผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ สารเคมีร่ัวไหล การ
ก่อวนิาศกรรม ฯลฯ ท่ีอาจเป็นเหตุ ใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

 ดว้ยสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นส่ิงทา้ทายส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง หลายคร้ังเกิดวกิฤตการณ์ท่ีไม่คาดคิด ภยัธรรมชาติ และภยัคุกคาม
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และอาจก่อใหเ้กิดการหยดุชะงกั
ของกระบวนการท่ีส าคญั ซ่ึงหาก บริษทั ไม่สามารถฟ้ืนฟูความสามารถในการด าเนินงานใหก้ลบัสู่สภาพ
ปกติไดจ้ะเกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือชีวติรวมทั้งส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อ สังคม ชุมชน และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม บริษทั จึงใหค้วามส าคญัในการก าหนดกลยทุธ์บริหารจดัการในระดบัองคก์รท่ี
สอดคลอ้งกนั ก าหนดมาตรการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การฝึกซอ้ม การส่งเสริมความตระหนกัรู้และ
ความรับผดิชอบตามกรอบระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอยา่งเตม็ความสามารถ 

ความตระหนักรู้และความรับผดิชอบตามกรอบระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิอย่างเต็มความสามารถ 

 บริษทั จดัท าแผนเตรียมพร้อมดา้นความปลอดภยัและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็น 4 
ระดบัตามความรุนแรงของเหตุการณ์ กล่าวคือ  
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 ระดบัท่ี 1 เป็นเหตุการณ์ท่ี บริษทั สามารถระงบัเหตุไดด้ว้ยตนเอง โดยก าหนดให้ มีทีมงานควบคุม
เหตุฉุกเฉิน เพื่ออ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ กรณีเป็นเหตุการณ์ท่ี บริษทั จ  าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศ จะพิจารณายกระดบัเหตุ
วกิฤตข้ึนสู่ระดบั 2, 3 และ 4 ตามล าดบั พร้อมทั้งจดั ใหมี้ศูนยบ์ริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน หรือศูนยบ์ริหาร
จดัการภาวะวกิฤต โดยก าหนดผูรั้บผดิชอบพร้อมมอบอ านาจในการบริหารจดัการในแต่ละระดบัชั้นอยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชมรอบขา้งไดอ้ยา่งทนัท่วงที บริษทั เช่ือมัน่วา่การสร้างภูมิคุม้กนัและมีเคร่ืองมือ
สนบัสนุนการบริหารงานใหเ้กิดความต่อเน่ืองของกระบวนการธุรกิจไดใ้นภาวะวกิฤตจะสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และเกณฑ์การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ย การวเิคราะห์ การประเมิน และการจดัระดบั

ความเส่ียง  ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานขององคก์ร  ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนด
เกณฑก์ารประเมินความเส่ียงไว ้ไดแ้ก่ ระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) ระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ซ่ึงสามารถก าหนดเกณฑไ์ดท้ั้งเกณฑเ์ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชเ้ป็นพื้นฐานใน
การประเมินความเส่ียงต่างๆ 

 ระดับโอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั 

 

โอกาสทีจ่ะ
เกดิ 

ระดบั ปริมาณโอกาสเกดิ 
สถานะของเหตุการณ์ 

ทีเ่กดิจริง 
โอกาสเกดิเหตุการณ์ 

กระท าผดิ 

สูงมาก 5 
โอกาส > 75 % หรือ 
1 เดือนต่อคร้ัง 
หรือมากกวา่ 

เหตุการณ์ท่ีเกิดไดถู้กรายงาน 
และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ 
ตรวจสอบ  

เกิดข้ึนง่ายมากหากไม่ 
มีมาตรการควบคุม 

สูง 4 
โอกาส 51 – 75 % หรือ 
2 - 6เดือนต่อคร้ังแต่ไม่
เกิน 5 คร้ัง 

เหตุการณ์ท่ีเกิดอยูร่ะหวา่งการ 
จดัการ  

มีโอกาสเกิดมากหาก 
ไม่มีมาตรการควบคุม  

ปานกลาง 3 
โอกาส 26 – 50 % หรือ 
1 - 2 ปีต่อคร้ัง 

เหตุการณ์ท่ีเกิด จดัการไดแ้ลว้  มีโอกาสเกิดหากไม่มี 
มาตรการควบคุม  

นอ้ย 2 
โอกาส 10 – 25 % หรือ 
2 - 4 ปีต่อคร้ัง 

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์
อยูร่ะหวา่งการแกไ้ข  

เกิดข้ึนยากแมไ้ม่มี 
มาตรการควบคุม  

นอ้ยมาก 1 
โอกาส < 10% หรือ 
5 ปี ต่อคร้ัง 

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ 
ไดรั้บการแกไ้ขแลว้  
(โอกาสท่ีจะเกิดซ ้ าไดล้ดลง)  

เกิดข้ึนยากมาก 
แมไ้ม่มีมาตรการ
ควบคุม  
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 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ผลกระทบด้านนโยบาย / เชิงปริมาณ / การเงนิ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 
สูงมาก มากกวา่ 10 ลา้น บาท 5 
สูง มากกวา่ 5 ลา้นบาท – 9 ลา้นบาท 4 

ปานกลาง 1 ลา้น – 4 ลา้น บาท 3 
นอ้ย 1 แสน – 9 แสน บาท 2 

นอ้ยมาก ไม่เกิน 1 แสน บาท 1 

2. ผลกระทบต่อช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์องค์กร 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 
สูงมาก มีการน าเสนอข่าวในทางเส่ือมเสียจนไม่สามารถแกข้่าวได ้ 5 
สูง มีการเผยแพร่ข่าวในวงกวา้งซ่ึงตอ้งใชเ้วลามากในการเผยแพร่ช้ีแจง 4 

ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวแต่สามารถแกข้่าวไดภ้ายใน 1 – 3 วนั 3 
นอ้ย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากดั สามารถแกข้่าวไดท้นัที 2 

นอ้ยมาก ไดรั้บการจดัการอยา่งรวดเร็ว, ไม่มีการเผยแพร่ข่าว 1 

3. ผลกระทบต่อการด าเนินกจิการ/การปฏิบัตงิาน 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยดุ
ด าเนินการ มากกวา่ 1 เดือน 

5 

สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยดุ
ด าเนินการ 1 เดือน 

4 

ปานกลาง มีการชะงกังนัอยา่งมีนยัส าคญัของกระบวนการและการด าเนินงาน 3 
นอ้ย มีผลกระทบเลก็นอ้ยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 2 

นอ้ยมาก ไม่มีการชะงกังนัของกระบวนการและการด าเนินงาน 1 

 3.1 ผลกระทบต่อการปฏิบัตงิาน ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ท่ีส าคญัทั้งหมดและเกิดความเสียหาย
อยา่งมากต่อความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีส าคญัขององคก์ร 

5 

สูง 
เกิดปัญหากบัระบบ IT ท่ีส าคญั และระบบความปลอดภยัซ่ึงส่งผลต่อ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลบางส่วน 

4 

ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 3 
นอ้ย เกิดเหตุท่ีแกไ้ขไดแ้ละไม่มีความสูญเสีย 2 

นอ้ยมาก เกิดเหตุท่ีไม่มีความส าคญั 1 
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 3.2 ผลกระทบต่อการปฏิบัตงิาน ด้านสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 
สูงมาก มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได ้และท าใหอ้งคก์รตอ้งปิดกิจการ 5 

สูง 
มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได ้และท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของ
องคก์ร 

4 

ปานกลาง มีผลกระทบ ไม่สามารถควบคุมได ้และยงัสามารถด าเนินกิจการได ้ 3 
นอ้ย มีผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได ้ 2 

นอ้ยมาก ไม่มีผลกระทบโดยตรง 1 
 

4. ผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ลูกค้า 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สูงมาก 
ผูรั้บบริการ/ลูกคา้ ไม่พอใจในบริการและ/หรือมีการร้องเรียนการ
ด าเนินงานของบริษทั 

5 

สูง ผูรั้บบริการ/ลูกคา้ ไม่พอใจและไม่กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าหรือซ้ือขาย 4 
ปานกลาง ผูรั้บบริการ/ลูกคา้ แสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบริการ/การขาย 3 
นอ้ย มีผูรั้บบริการ/ลูกคา้ไม่เขา้ใจและพึงพอใจในการใหบ้ริการ/การขาย 2 

นอ้ยมาก ผูรั้บบริการ/ลูกคา้ไม่ไดรั้บบริการการอ านวยความสะดวกภายใน 1 
5. ผลกระทบด้านกฎหมาย 

ผลกระทบ ค าอธิบาย ระดบั 

สูงมาก 
มีการสอบสวนด าเนินคดีอาญา เรียกร้อง ค่าเสียหายและ/หรือ  
ค าสัง่ใหร้ะงบัการท าธุรกรรมใดๆ 

5 

สูง 
มีการสอบสวนอาจจะ รวมถึงการด าเนินคดีอาญาและ/หรือ  
เรียกร้องค่าเสียหายท่ีมีนยัส าคญั  

4 

ปานกลาง 
มีการฟ้องร้องคดีท่ีส าคญั รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/  
ค่าเสียหายท่ีมีนยัส าคญั  

3 

นอ้ย มีการฟ้องร้องคดี มีค่าปรับ ค่าเสียหาย เลก็นอ้ย 2 
นอ้ยมาก มีการไม่ปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี ไม่มีนยัส าคญั 1 

การจดัระดบัความเส่ียง 
ในการประเมินความเส่ียงจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Profile) ท่ีไดจ้ากการ

พิจารณาจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) 
 

ระดับความเส่ียง = (โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ)   X   (ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ) 
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ตารางจัดระดับความเส่ียง (Risk Map) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ระดบัความเส่ียงแบ่งเป็น 4 ระดบัสามารถแสดงเป็น Risk Profile มีเกณฑก์ารจดัแบ่งดงัน้ี 
 
ระดบัความ
เส่ียงโดยรวม 

ระดบัคะแนน ความหมาย 

ต ่า 
(Low) 

1-2 
(สีเขียว) 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมความเส่ียง 
ไม่ตอ้งมีการจดัการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 
(Medium) 

3-6 
(สีเหลือง) 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยตอ้งมีการควบคุมเพื่อป้องกนั
ไม่ใหค้วามเส่ียงเคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรับไม่ได ้

สูง 
(High) 

7-12 
(สีส้ม) 

ระดบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งมีการจดัการความ
เส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต่้อไป 

สูงมาก 
(Extreme) 

13-25 
(สีแดง) 

ระดบัความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้จ าเป็นตอ้งเร่งจดัการความ
เส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดท้นัที 

 

การจดัการความเส่ียง  (Risk Treatment) 
 

 การก าหนดแผนจดัการความเส่ียงจะมีการน าเสนอแผนจดัการความเส่ียงท่ีจะด าเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา และขออนุมติัการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชด้ าเนินการ (ถา้มี) โดย
ในการคดัเลือกแนวทางในการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะค านึงถึงความเส่ียงท่ีทนรับได ้ (Risk 
Tolerance) กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

ระดบั
ความ
เสี่ยงท่ี
ยอมรบัได ้
Risk 
Appetite 
Boundary 
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 แนวทางในการจัดการความเส่ียง (4 T) 
 
Terminate  เป็นการหยดุ/ยกเลิกกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง มกัใชใ้นกรณีท่ีความเส่ียงมี

 ความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวธีิลด/จดัการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

Transfer  เป็นการถ่ายโอนความเส่ียงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยงับุคคล/หน่วยงานภายนอก

 องคก์ร ใหช่้วยแบกรับความเส่ียงแทน เช่น การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั  

Treat  เป็นการจดัหามาตรการจดัการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือ

 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 

Take  เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีมีอยูโ่ดยไม่ด าเนินการใด ๆ มกัใชก้บัความเส่ียงท่ี

 ตน้ทุนของมาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

 
การตดิตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) 
  
 หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะประสานงานใหฝ่้ายจดัการท่ีรับผดิชอบความเส่ียงรายงานสถานะ
ความเส่ียง รวมถึงกระบวนการความเส่ียงใหท่ี้ประชุมผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป 

 ฝ่ายจดัการควรวเิคราะห์/ติดตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกรวมถึง
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลใหต้อ้งมีการทบทวนจดัการความเส่ียงและการ
จดัล าดบัความส าคญั รวมถึงอาจน าไปใชใ้นการทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม 
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