
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บรษิัทมีความเชื่อมั่นและตระหนกัในความสาํคญัของการบรหิารและการควบคมุความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัท
สามารถดาํเนินธุรกิจภายใตปั้จจยัภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทได้อย่าง มั่นคงและ
ต่อเนื่อง มีความเส่ียงที่อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ลดโอกาสของการลม้เหลวและความสญูเสียใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ รวมทัง้ลดความ
ไม่แน่นอนในผลการดาํเนินงานโดยรวมของบรษิัท อนัจะนาํไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท บรษิัทไดแ้บ่งการบรหิารความ
เส่ียงออกเป็น 2 ประเภท คือ การบรหิารความเส่ียงระดบัส่วนงาน และการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร  

ในการบรหิารความเส่ียงระดบัส่วนงาน เป็นการบรหิารความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จากการดาํเนินงานของแต่ละฝ่าย โดย ความ

เส่ียงที่ เกิดขึน้สามารถบริหารจัดการได้โดยอํานาจหน้าที่ของผู้จัดการฝ่าย หรือเป็นความเส่ียงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินงาน สามารถควบคมุได ้เช่น ความเส่ียงจากการจดัซือ้วตัถดุิบ สินคา้ ในราคาแพงแต่

คุณภาพตํ่า จะตอ้งจดั ใหม้ีกิจกรรมควบคุมเก่ียวกับการจดัซือ้ใหร้ดักุมมากขึน้ เช่น กาํหนดวิธีการคดัเลือกผูข้าย การจดัทาํ 

ทะเบียนประวตัิผูข้าย สถิติราคา การแบ่งแยกหนา้ที่ตามหลกัการควบคมุภายในท่ีดี การเปรียบเทียบราคา เป็นตน้ 

ในการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร ไดน้าํกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใชป้รบัปรุงพฒันาควบคู่กบักรอบแนว

ทางการบริหารจัดการความเส่ียง (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนาการควบคุม

ภายในและบรหิารจดัการความเส่ียง ซี่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกิจ ลดความลม้เหลว ความสญูเสีย และ

ความไม่แน่นอนในผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้ 

1. กาํหนดและส่งเสรมิใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นความรบัผิดชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้ท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียง
ที่มีในกระบวนการบรหิารและปฏิบตัิงานทั่วทัง้บรษิัท 

2. ใหม้ีระเบียบหรือคู่มือการปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหผู้บ้ริหาร และผูป้ฏิบตัิงานถือปฏิบตัิ  อนัเป็นการควบคมุ
ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน 

3. กาํหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงจากการดาํเนินงานเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสญูเสียที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบรหิารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ 

4. นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการปฏิบตัิงาน 
5. พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ เพื่อลดความเส่ียงองคก์ร  

คณุสมบัติของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

1. เป็นกรรมการบรษิัทท่ีเป็นผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก หรือบคุคลอื่นใดที่มีความเหมาะสมตามที่บรษิัทกาํหนด 

2. มีความรู ้ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในการประเมิน วิเคราะห ์และบรหิารความเส่ียงธุรกิจในดา้นต่างๆของบรษิัท 

3. มีวฒุิภาวะ และสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่าง 

4. สามารถจดัสรรเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

 



หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็นประจาํ และ

สมํ่าเสมอในนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อใหเ้หมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

และเหตกุารณต์่าง ๆ  

2. พิจารณากาํหนดระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

3. กาํหนดมาตรการท่ีจะใชใ้นการจดัความเส่ียงใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

4. รบัทราบและพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในผลการประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม  

5. อนมุตัิแผนการบรหิารความเส่ียง  

6. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใตน้โยบาย กรอบ และแนวทางที่ไดร้บัอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท  

7. กาํกบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมในการปฏิบตัิงาน  

8. นาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบและ/หรือ 

พิจารณาทกุ 6 เดือน 

การระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง (Risk Event Identification)  

เป็นการคน้หาว่ามีเหตุการณค์วามเส่ียงใดบา้งที่อาจเกิดขึน้แลว้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท ซึ่งจาํแนกความเส่ียงเป็น 4 ดา้น คือ 

1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) เป็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการกาํหนดกลยุทธแ์ละการตดัสินใจดา้นกลยทุธ์ 

หรือปัจจยัต่าง ๆ ที่นาํไปปฏิบตัิอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมาย กลยทุธโ์ครงสรา้งองคก์ร ปัจจยั

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก ส่งผลใหไ้ม่บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่บริษัทฯ กาํหนดไว ้ตวัอย่างความ

เส่ียงดา้นกลยุทธ ์ไดแ้ก่ ความเส่ียงเก่ียวกับการแข่งขนัทางธุรกิจ ความเส่ียงในการจดัหาลกูคา้ ความเส่ียงเก่ียวขอ้งกับ

ชื่อเสียง ความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัผูม้ี ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ (Operation Risk) เป็นความเส่ียงที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือจาก

เทคโนโลยีที่ใชใ้นการทาํงาน หรือเหตกุารณภ์ายนอก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน ตวัอย่าง

ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ ไดแ้ก่ ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน ความเส่ียงเก่ียวกับการจดัการทรพัยสิ์น ความ

เส่ียงเก่ียวกับการทุจริต หรือการดาํเนินโครงการล่าชา้/วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ใชใ้นการดาํเนินงานขาด

ประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงเก่ียวกบันโยบายและขัน้ตอนการบริหารจดัการดา้นการเงินและ

การลงทนุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและงบการเงินของบรษิัทฯ ตวัอย่างความเส่ียงดา้นการเงิน ไดแ้ก่ การขาด

สภาพคล่องทางการเงิน ความเส่ียงเก่ียวกับการจดัทาํบญัชีและรายงานทางการเงิน ขอ้มลูสาํคญัผิดพลาดคลาดเคล่ือน 

ขาดทนุจากการลงทนุ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ อตัราดอกเบีย้/ อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ คาํสั่ง หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิทัง้ของบริษัทฯ และของหน่วยงานภายนอก รวมถึงการที่

กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะมีผลต่อการถกูฟ้องรอ้งหรือรอ้งเรียน  



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

เป็นการประเมินเพื่อหาระดบัความเส่ียงโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดเหตุการณค์วามเส่ียง  (Likelihood) และผลกระทบ

ดา้นต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ไดร้บั (Impact) และประเมินว่าความเส่ียงที่จะเกิดขึน้นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากนอ้ยเพียงใด และหาก

เกิดขึน้แลว้ความรุนแรงจะอยู่ในระดบัใด (Level of Risk) เพื่อจะไดน้าํมาจัดลาํดบัความสาํคญั การประเมินความเส่ียงจะ

พิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1. โอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณต์่าง ๆ (Likelihood) หมายถึง โอกาส/ความถ่ีของเหตุการณค์วามเส่ียงว่ามีโอกาส

เกิดขึน้มากนอ้ยเพียงใด  

ระดบัคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ความถ่ีที่เกิดขึน้(เฉล่ีย) % ของโอกาสที่จะเกิดขึน้ 

1 นอ้ยมาก มากกว่า 6 เดือนต่อครัง้ นอ้ยกว่า 20% 

2 นอ้ย 3-6 เดือนต่อครัง้ 20-49% 

3 ปานกลาง 1-2 เดือนต่อครัง้ 50-69% 

4 สงู 1-4 ครัง้ต่อเดือน 70-79% 

5 สงูมาก มากกว่า 5 ครัง้ต่อเดือน มากกว่า 80%  
 

2. ความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเส่ียงที่จะเกิดขึน้ ซึ่ง

อาจเป็นมูลค่าความเสียหาย ส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ จะตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบ 5 ดา้น ซึ่ง ไดแ้ก่ 

ผลกระทบดา้นการเงิน ผลกระทบดา้นการดาํเนินงาน ผลกระทบดา้นชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ผลกระทบดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของบคุลากร  

หลักเกณฑป์ระกอบการพิจารณาระดับความเสี่ยง 

การพิจารณา / ระดบัคะแนน 1=นอ้ยมาก 2=นอ้ย 3=ปานกลาง 4=สงู 5=สงูมาก 

ความรุนแรง/ผลกระทบของความเส่ียง 
(Consequences: C/Impact: I) 

(1) ดา้นการเงิน 

 
 

 
ไม่เกิน 
100,000 
บาท 

 
 
 

100,000 – 
1,000,000 
บาท 

 
 
 

1,000,000 – 
5,000,000 
บาท 

 
 
 

5,000,000 – 
10,000,000
บาท 

 
 
 

> 10 ลา้น
บาท 

(2) ดา้นการดาํเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานท่ี
กาํหนดอยา่ง
สมบรูณ ์

เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
บางส่วนและ
สามารถ
ปฏิบตัิงานได้
ตามความ
เหมาะสม 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน แต่
ไม่ก่อใหเ้กิด
ความ
เสียหายให้
องคก์ร 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
และ
ก่อใหเ้กิด
ความ
เสียหายให้
องคก์ร
เล็กนอ้ย 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ี
กาํหนด และ
ก่อใหเ้กิด
ความ
เสียหาย
ใหก้บัองคก์ร
อย่างรุนแรง 



(3) ดา้นการดาํเนินงานตามภารกิจของ
องคก์ร 

การ
ดาํเนินงาน
เป็นไปดว้ย
ความ
เรียบรอ้ยและ
บรรลุ
เป้าหมายที่
กาํหนด 

บรรลุ
เป้าหมายที่
กาํหนด การ
ดาํเนินงาน
เพียงบางส่วน
ยงัพบ
ขอ้ผิดพลาด
หรือมีปัญหา
อปุสรรค 

ไม่บรรลุ
เป้าหมายที่
กาํหนดเพียง
เล็กนอ้ย แต่
การ
ดาํเนินงาน
เป็นไปดว้ย
ความ
เรียบรอ้ย 

การ
ดาํเนินงาน
ยงัมี
ขอ้ผิดพลาด 
มีปัญหา
อปุสรรค 
และไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาํหนด
เล็กนอ้ย 

การ
ดาํเนินงาน
ยงัมี
ขอ้ผิดพลาด 
มีปัญหา
อปุสรรค 
และไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาํหนด 
เกิดผล
เสียหายต่อ
องคก์รอยา่ง
มาก 

(4) ดา้นการปฏิบตัิงาน มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตัิงาน 
แต่ไม่ส่งผล
กระทบ
โดยตรง 

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตัิงาน 
แต่สามารถ
ควบคมุได ้

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตัิงานท่ี
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
แต่ยงั
สามารถ
ดาํเนินงาน
ต่อไปได ้

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตัิงานท่ี
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
และทาํให้
ตอ้งหยดุ
กิจการ
ชั่วคราว 

มีผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบตัิงานท่ี
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
และทาํให้
ตอ้งปิด
กิจการ 

(5) ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดเหตุ
เล็กนอ้ยที่ไม่
มี
ความสาํคญั 

เกิดเหตุ
เล็กนอ้ยที่
แกไ้ขไดแ้ละ
ไม่มีความ
สญูเสยี 

ระบบมี
ปัญหาและมี
ความสญูเสีย
ไม่มาก 

เกิดความ
เสียหาย
อย่างมากต่อ
ความ
ปลอดภยั
ของขอ้มลู
ต่าง ๆ 

เกิดความ
สญูเสียต่อ
ระบบ IT ที่
สาํคญั
ทัง้หมดและ
เกิดความ
เสียหาย
อย่างมากต่อ
ความ
ปลอดภยั
ของขอ้มลู
ต่าง ๆ 



(6) ดา้นความปลอดภยั  มีการสญูเสีย
ทรพัยสิ์น
เล็กนอ้ย ไม่มี
การบาดเจ็บ
รุนแรง 

การสญูเสีย
ทรพัยสิ์น
พอสมควร มี
การบาดเจ็บ
รุนแรง 

มีการสญูเสีย
ทรพัยสิ์นมาก 
มีการ
บาดเจ็บ
สาหสัถึงขัน้
หยดุงาน 

มีการสญูเสีย
ทรพัยสิ์น
มาก มกีาร
บาดเจ็บ
สาหสัถึงขัน้
พกังาน 

มีการสญูเสีย
ทรพัยสิ์น
อย่างมหนัต์
มีการ
บาดเจ็บถึง
ชีวิต 

(7) ดา้นสิทธิมนษุยชน/คอรร์ปัชั่น ไม่มี
ผลกระทบ
โดยตรง 

มีผลกระทบ 
แต่สามารถ
ควบคมุได ้

มีผลกระทบ 
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
และยงั
สามารถ
ดาํเนินกิจการ
ได ้

มีผลกระทบ 
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
และทาํให้
เส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของ
องคก์ร 

มีผลกระทบ 
ไม่สามารถ
ควบคมุได ้
และทาํให้
องคก์รตอ้ง
ปิดกิจการ 

(8) ดา้นภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียงองคก์ร ไม่มีการ
เผยแพรข่่าว 

มีการเผยแพร่
ข่าวใน
วงจาํกดั 
สามารถแก้
ข่าวไดท้นัที 

มีการเผยแพร่
ข่าวแต่
สามารถแก้
ข่าวไดภ้ายใน 
1- 3 วนั 

มีการ
เผยแพรข่่าว
ในวงกวา้งซึ่ง
ตอ้งใชเ้วลา
มากในการ
เผยแพร่
ชีแ้จง 

มีการพาดหวั
ข่าวในทาง
เส่ือมเสีย จน
ไม่สามารถ
แกข้่าวได ้

การจัดล าดับความเสี่ยง  
ตัวชีว้ัดที่ใชใ้นการกาํหนดความสาํคญัของความเส่ียง โดยค่าระดบัความเส่ียงไดจ้าก การนาํโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและ

ผลกระทบของความเส่ียงมาพิจารณาร่วมกัน เป็นการพิจารณาความเส่ียงภายใตม้ิติของโอกาสเกิดและผลกระทบ เพื่อ

จดัลาํดบัความสาํคญั และใชใ้นการตดัสินใจว่าความเส่ียงใดควรเร่งจดัการก่อน โดยตารางจดัลาํดบัความเส่ียง จะแสดงให้

เห็นถึงขอบเขตความรุนแรงที่บริษัทฯ ยอมรบัได ้เพื่อกาํหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะตอ้งบริหารความเส่ียงจนมีระดบั

ความรุนแรงลดลง 

โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 

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 

ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) คือ เหตุการณค์วามไม่แน่นอนที่บริษัทฯ สามารถยอมรบัใหเ้กิดขึน้และคงอยู่โดยที่

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ยงัดาํเนินไปโดยบรรลเุป้าหมายได ้โดยมีการมอบหมายใหท้กุหน่วยงาน หาสาเหตแุละผลกระทบ



ของความเส่ียง รวมถึงประเมินมาตรการจดัการความเส่ียง ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรบัไดใ้นระดบั

ต่างๆ ดงันี ้

การตอบสนองความเสี่ยงตามเกณฑร์ะดับคะแนน 

ระดับคะแนน แนวทางการด าเนินการ 

1-3 ความเส่ียงอยู่ในระดบัตํ่า สามารถยอมรบัได ้โดยไม่ตอ้งมีการควบคมุหรือจดัการความเส่ียง 

4-8 ความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถยอมรบัได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมและติดตามความเส่ียงอย่าง
สมํ่าเสมอ 

9-16 ความเส่ียงอยู่ในระดบัสงู สามารถยอมรบัได ้แต่ตอ้งมีการติดตาม ควบคมุ จดัการ ความเส่ียงตลอดเวลา 

17-25 ความเส่ียงอยู่ในระดบัสงูมาก ไม่สามารถยอมรบัได ้ตอ้งดาํเนินการจดัการทนัที โดยการหยุด เลิก ลด
การดาํเนินการกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นความเส่ียง  

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดาํเนินการหลงัจากประเมินความเส่ียงและจดัลาํดบัความสาํคญัแลว้ 

จะตอ้งพิจารณากาํหนดกลยุทธใ์นการจดัการความเส่ียงโดยจะเลือกใชก้ลยุทธใ์ดกลยุทธ์หนึ่ง หรือหลายกลยุทธร์วมกันก็ได้

เพื่อใหร้ะดบัความเส่ียงลดลงมาอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ โดยเปรียเทียบตน้ทุนที่เกิดขึน้ กับผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัเพื่อใหก้าร

บรหิารความเส่ียงมีประสิทธิผล โดยพิจารณาตามแนวทาง ดงันี ้ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง เป็นการหลีกเล่ียงโอกาส/เหตกุารณท์ี่ก่อใหเ้กิดความเส่ียง หรือกาํจดัความเส่ียงออกไป โดยการ

หยุด ยกเลิก เปล่ียนแปลง ปรบัเปล่ียนรูปแบบ ลดขนาดของกิจกรรมหรือโครงการที่จะดาํเนินการ หรือเลือกกิจกรรมหรือ

โครงการอื่นที่สามารถยอมรบัไดม้ากกว่า  

2. การกระจายความเส่ียง เป็นการกระจาย/โอนความเส่ียงทัง้หมด หรือเพียงบางส่วนไปยงัผูอ้ื่นท่ีมั่นใจไดว้่าสามารถควบคมุ

ความเส่ียงนัน้ ๆ ได ้เช่น การทาํประกนั การทาํสญัญา การจา้งบคุคลภายนอกดาํเนินการแทน เป็นตน้ 

3. การลด/ควบคมุความเส่ียง เป็นการลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงและ/หรือความรุนแรงของผลกระทบที่ โดยปรบัเปล่ียน

การทาํงานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรบั เช่น การปรบัวิธีการทาํงาน การกาํหนด มาตรการติดตามตรวจสอบ การปรบั

โครงสรา้ง การเพิ่มพนูทกัษะเพิ่มเติมแก่พนกังาน เป็นตน้ 

4. การยอมรบัความเส่ียง เป็นการยอมรบัความเส่ียงที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็นความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้หรือตน้ทุนการจดัการ

ความเส่ียงสงูกว่าประโยชนท์ี่จะไดร้บัหรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน ทัง้นี ้จะตอ้งมีมาตรการติดตามการ

ดาํเนินการนัน้ๆ อย่างใกลช้ิด  

เมื่อเลือกกลยทุธใ์นการจดัการความเส่ียงที่ เหมาะสมไดแ้ลว้ ส่วนงานที่เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงนัน้ๆ จะตอ้งจดัทาํแผนบรหิาร

ความเส่ียง เพื่อให ้สามารถติดตามและประเมินผลการจดัการความเส่ียงได ้การเลือกวิธีการบรหิารจดัการความเส่ียง สามารถ

เลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อใหค้วามเส่ียงอยู่ในช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรบั ได(้Risk Tolerance) แผน

บรหิารความเส่ียงมีองคป์ระกอบดงันี ้

1.กลยทุธแ์ละวิธีดาํเนินการ 

2.กาํหนดส่วนงานผูร้บัผิดชอบแผนบรหิารความเส่ียงนัน้ๆ 

3.กาํหนดแลว้เสรจ็ 



งานสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การจัดใหม้ีการส่ือสารและระบบสารสนเทศความเส่ียงที่ดีเพื่อใหม้ั่นใจว่าผูบ้ริหารและ

พนกังานทกุคนเขา้ใจกระบวนการและบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตนเก่ียวกบัการบรหิารความเส่ียง ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง มีการส่ือสารเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียงและสถานะของความเส่ียงให้

พนกังานทกุคนเขา้ใจและดาํเนินการบรหิารความเส่ียงตามบทบาทหนา้ที่ 

2. มีระบบขอ้มูลที่สามารถสืบคน้และรายงานขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับสถานการณด์าํ เนินงานขององคก์ร รวมถึงมีช่อง

ทางการส่ือสารใหบ้คุลากรทกุระดบัสามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัได ้ 

3. ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานตระหนักและเขา้ใจถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง จะตอ้งมีการติดตามประเมินผล 

เพื่อใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานว่ามีความเหมาะสมและอยู่ในภายใตก้รอบความเส่ียงที่ยอมรบัได ้โดยส่ือสารขอ้มูลที่

เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รผ่านระบบสารสนเทศและการส่ือสารภายในองคก์ร 

เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัทราบขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง ตลอดจนสาระความรูเ้ก่ียวกับการบริหารความเส่ียง

อย่างสมํ่าเสมอและทนัต่อสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป  

ทัง้นีใ้หม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป  


