นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีความเชื่อมั่นและตระหนักในความสําคัญของการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให้บริษัท
สามารถดําเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่าง มั่นคงและ
ต่อเนื่อง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสของการล้มเหลวและความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สดุ รวมทัง้ ลดความ
ไม่แน่นอนในผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท อันจะนําไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท บริษัทได้แบ่งการบริหารความ
เสี่ยงออกเป็ น 2 ประเภท คือ การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ในการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน เป็ นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการดําเนินงานของแต่ละฝ่ าย โดย ความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ สามารถบริ ห ารจัด การได้โ ดยอํา นาจหน้า ที่ ข องผู้จัด การฝ่ าย หรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงาน สามารถควบคุมได้ เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซือ้ วัตถุดิบ สินค้า ในราคาแพงแต่
คุณภาพตํ่า จะต้องจัด ให้มีกิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซือ้ ให้รดั กุมมากขึน้ เช่น กําหนดวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การจัดทํา
ทะเบียนประวัติผขู้ าย สถิติราคา การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การเปรียบเทียบราคา เป็ นต้น
ในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้นาํ กรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้ปรับปรุ งพัฒนาควบคู่กบ
ั กรอบแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ( Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการควบคุม
ภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ซี่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ลดความล้มเหลว ความสูญเสีย และ
ความไม่แน่นอนในผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชัน้ ที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่มีในกระบวนการบริหารและปฏิบตั ิงานทั่วทัง้ บริษัท
2. ให้มีระเบียบหรือคู่มือการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการควบคุม
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
3. กําหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
4. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน
5. พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงองค์กร
คุณสมบัติของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1. เป็ นกรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก หรือบุคคลอื่นใดที่มีความเหมาะสมตามที่บริษัทกําหนด
2. มีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประเมิน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงธุรกิจในด้านต่างๆของบริษัท
3. มีวฒ
ุ ิภาวะ และสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่าง
4. สามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็ นประจํา และ
สมํ่าเสมอในนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
และเหตุการณ์ต่าง ๆ
2. พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
4. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. อนุมตั ิแผนการบริหารความเสี่ยง
6. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้นโยบาย กรอบ และแนวทางที่ได้รบั อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. กํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงาน
8. นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/หรือ
พิจารณาทุก 6 เดือน
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification)
เป็ นการค้นหาว่ามีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดบ้างที่อาจเกิดขึน้ แล้วมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งจําแนกความเสี่ยงเป็ น 4 ด้าน คือ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์
หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่นาํ ไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร ปั จจัย
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯ กํา หนดไว้ ตัวอย่างความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงในการจัดหาลูกค้า ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับ
ชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็ นต้น
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ( Operation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือจาก
เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการทํางาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดํา เนินงาน ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การจัดการทรัพย์สิน ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หรือการดําเนินโครงการล่าช้า/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ /เทคโนโลยี ที่ใช้ในการดํา เนินงานขาด
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขัน้ ตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ การขาด
สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อมูลสําคัญผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ขาดทุนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ อัตราดอกเบีย้ / อัตราเงินเฟ้อ เป็ นต้น
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Risk) เป็ นความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คํา สั่ง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิทงั้ ของบริษัทฯ และของหน่วยงานภายนอก รวมถึงการที่
กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีผลต่อการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เป็ นการประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ด้านต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้รบั (Impact) และประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดขึน้ แล้วความรุ นแรงจะอยู่ในระดับใด (Level of Risk) เพื่อจะได้นาํ มาจัดลําดับความสําคัญ การประเมินความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
1. โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ( Likelihood) หมายถึง โอกาส/ความถี่ของเหตุการณ์ความเสี่ยงว่ามีโอกาส
เกิดขึน้ มากน้อยเพียงใด
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

ความถี่ท่เี กิดขึน้ (เฉลี่ย)
มากกว่า 6 เดือนต่อครัง้
3-6 เดือนต่อครัง้
1-2 เดือนต่อครัง้
1-4 ครัง้ ต่อเดือน
มากกว่า 5 ครัง้ ต่อเดือน

% ของโอกาสที่จะเกิดขึน้

น้อยกว่า 20%
20-49%
50-69%
70-79%
มากกว่า 80%

2. ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ซึ่ง
อาจเป็ นมูลค่าความเสียหาย ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุม ผลกระทบ 5 ด้าน ซึ่ง ได้แ ก่
ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านการดําเนินงาน ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ผลกระทบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง
การพิจารณา / ระดับคะแนน
1=น้อยมาก
ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง
(Consequences: C/Impact: I)
(1) ด้านการเงิน
ไม่เกิน
100,000
บาท
(2) ด้านการดําเนินงานตามเกณฑ์
เป็ นไปตาม
มาตรฐาน
เกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนดอย่าง
สมบูรณ์

2=น้อย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

100,000 –
1,000,000
บาท

1,000,000 –
5,000,000
บาท

5,000,000 – > 10 ล้าน
10,000,000 บาท
บาท

เป็ นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
บางส่วนและ
สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
ตามความ
เหมาะสม

ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน แต่
ไม่ก่อให้เกิด
ความ
เสียหายให้
องค์กร

ไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
และ
ก่อให้เกิด
ความ
เสียหายให้
องค์กร
เล็กน้อย

ไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
กําหนด และ
ก่อให้เกิด
ความ
เสียหาย
ให้กบั องค์กร
อย่างรุนแรง

(3) ด้านการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร

การ
ดําเนินงาน
เป็ นไปด้วย
ความ
เรียบร้อยและ
บรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนด

บรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนด การ
ดําเนินงาน
เพียงบางส่วน
ยังพบ
ข้อผิดพลาด
หรือมีปัญหา
อุปสรรค

ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย แต่
การ
ดําเนินงาน
เป็ นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย

การ
ดําเนินงาน
ยังมี
ข้อผิดพลาด
มีปัญหา
อุปสรรค
และไม่
เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่
กําหนด
เล็กน้อย

(4) ด้านการปฏิบตั ิงาน

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
แต่ไม่ส่งผล
กระทบ
โดยตรง

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
แต่สามารถ
ควบคุมได้

(5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกิดเหตุ
เล็กน้อยที่ไม่
มี
ความสําคัญ

เกิดเหตุ
เล็กน้อยที่
แก้ไขได้และ
ไม่มีความ
สูญเสีย

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่
ไม่สามารถ
ควบคุมได้
แต่ยงั
สามารถ
ดําเนินงาน
ต่อไปได้
ระบบมี
ปั ญหาและมี
ความสูญเสีย
ไม่มาก

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่
ไม่สามารถ
ควบคุมได้
และทําให้
ต้องหยุด
กิจการ
ชั่วคราว
เกิดความ
เสียหาย
อย่างมากต่อ
ความ
ปลอดภัย
ของข้อมูล
ต่าง ๆ

การ
ดําเนินงาน
ยังมี
ข้อผิดพลาด
มีปัญหา
อุปสรรค
และไม่
เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่
กําหนด
เกิดผล
เสียหายต่อ
องค์กรอย่าง
มาก
มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงานที่
ไม่สามารถ
ควบคุมได้
และทําให้
ต้องปิ ด
กิจการ
เกิดความ
สูญเสียต่อ
ระบบ IT ที่
สําคัญ
ทัง้ หมดและ
เกิดความ
เสียหาย
อย่างมากต่อ
ความ
ปลอดภัย
ของข้อมูล
ต่าง ๆ

(6) ด้านความปลอดภัย

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สิน
เล็กน้อย ไม่มี
การบาดเจ็บ
รุนแรง

(7) ด้านสิทธิมนุษยชน/คอร์รปั ชั่น

ไม่มี
ผลกระทบ
โดยตรง

(8) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร ไม่มีการ
เผยแพร่ข่าว

การสูญเสีย
ทรัพย์สิน
พอสมควร มี
การบาดเจ็บ
รุนแรง

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สินมาก
มีการ
บาดเจ็บ
สาหัสถึงขัน้
หยุดงาน
มีผลกระทบ มีผลกระทบ
แต่สามารถ ไม่สามารถ
ควบคุมได้
ควบคุมได้
และยัง
สามารถ
ดําเนินกิจการ
ได้
มีการเผยแพร่ มีการเผยแพร่
ข่าวใน
ข่าวแต่
วงจํากัด
สามารถแก้
สามารถแก้ ข่าวได้ภายใน
ข่าวได้ทนั ที 1- 3 วัน

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สิน
มาก มีการ
บาดเจ็บ
สาหัสถึงขัน้
พักงาน
มีผลกระทบ
ไม่สามารถ
ควบคุมได้
และทําให้
เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของ
องค์กร
มีการ
เผยแพร่ข่าว
ในวงกว้างซึ่ง
ต้องใช้เวลา
มากในการ
เผยแพร่
ชีแ้ จง

มีการสูญเสีย
ทรัพย์สิน
อย่างมหันต์
มีการ
บาดเจ็บถึง
ชีวิต
มีผลกระทบ
ไม่สามารถ
ควบคุมได้
และทําให้
องค์กรต้อง
ปิ ดกิจการ
มีการพาดหัว
ข่าวในทาง
เสื่อมเสีย จน
ไม่สามารถ
แก้ข่าวได้

การจัดลาดับความเสี่ยง
ตัวชีว้ ัดที่ใช้ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จาก การนําโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน เป็ นการพิจารณาความเสี่ยงภายใต้มิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญ และใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ ยงใดควรเร่งจัดการก่อน โดยตารางจัดลํา ดับความเสี่ยง จะแสดงให้
เห็นถึงขอบเขตความรุนแรงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ เพื่อกํา หนดเป็ นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับ
ความรุนแรงลดลง
ความรุ นแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง
1=น้อยมาก
2=น้อย
3=ปานกลาง
4=สูง
5=สูงมาก
5 = สูงมาก
5
10
15
20
25
4 = สูง
4
8
12
16
20
3 = ปานกลาง
3
6
9
12
15
2 = น้อย
2
4
6
8
10
1 = น้อยมาก
1
2
3
4
5
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่บริษัทฯ สามารถยอมรับให้เกิดขึน้ และคงอยู่โดยที่
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังดําเนินไปโดยบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีการมอบหมายให้ทกุ หน่วยงาน หาสาเหตุและผลกระทบ

ของความเสี่ยง รวมถึงประเมินมาตรการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับ
ต่างๆ ดังนี ้
การตอบสนองความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
แนวทางการดาเนินการ
1-3
ความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า สามารถยอมรับได้ โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยง
4-8
ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สามารถยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่าง
สมํ่าเสมอ
9-16
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง สามารถยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการติดตาม ควบคุม จัดการ ความเสี่ยงตลอดเวลา
17-25
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องดํา เนินการจัดการทันที โดยการหยุด เลิก ลด
การดําเนินการกิจกรรม/โครงการที่เป็ นความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็ นการดําเนินการหลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญแล้ว
จะต้องพิจารณากําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง หรือหลายกลยุทธ์รวมกันก็ได้
เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเปรียเทียบต้นทุนที่เกิดขึน้ กับผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยพิจารณาตามแนวทาง ดังนี ้
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็ นการหลีกเลี่ยงโอกาส/เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือกําจัดความเสี่ยงออกไป โดยการ
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ลดขนาดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะดํา เนินการ หรือเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า
2. การกระจายความเสี่ยง เป็ นการกระจาย/โอนความเสี่ยงทัง้ หมด หรือเพียงบางส่วนไปยังผูอ้ ื่นที่ม่นั ใจได้ว่าสามารถควบคุม
ความเสี่ยงนัน้ ๆ ได้ เช่น การทําประกัน การทําสัญญา การจ้างบุคคลภายนอกดําเนินการแทน เป็ นต้น
3. การลด/ควบคุมความเสี่ยง เป็ นการลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและ/หรือความรุนแรงของผลกระทบที่ โดยปรับเปลี่ยน
การทํางานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการทํางาน การกําหนด มาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับ
โครงสร้าง การเพิ่มพูนทักษะเพิ่มเติมแก่พนักงาน เป็ นต้น
4. การยอมรับความเสี่ยง เป็ นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รบั หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดํา เนินงาน ทัง้ นี ้ จะต้องมีมาตรการติดตามการ
ดําเนินการนัน้ ๆ อย่างใกล้ชิด
เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมได้แล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนัน้ ๆ จะต้องจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ การเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ
เลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับ ได้( Risk Tolerance) แผน
บริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี ้
1.กลยุทธ์และวิธีดาํ เนินการ
2.กําหนดส่วนงานผูร้ บั ผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนัน้ ๆ
3.กําหนดแล้วเสร็จ

งานสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่
1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสถานะของความเสี่ยงให้
พนักงานทุกคนเข้าใจและดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่
2. มีระบบข้อมูลที่สามารถสืบค้นและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดาํ เนินงานขององค์กร รวมถึงมีช่อง
ทางการสื่อสารให้บคุ ลากรทุกระดับสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานตระหนักและเข้าใจถึงความสํา คัญของการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการติดตามประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานว่ามีความเหมาะสมและอยู่ในภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยสื่อสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสาระความรู เ้ กี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอและทันต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ นีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป

