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ค าน า 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ จัดตั้งขึน้ เพื่อท ำหน้ำที่ดูแลงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรในเรื่องนีส้ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึน้ และไดก้ ำหนดแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเส่ียง เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำควำมเส่ียงบริษัทฯ พิจำรณำแผนบริหำรควำมเส่ียง 
รวมทัง้ติดตำมกำรปฏิบตัิงำนใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและนโยบำยที่บรษิัทไดต้ัง้ไว ้

 คณะผูจ้ัดท ำหวังว่ำ คู่มือบริหำรควำมเส่ียงฉบับนีจ้ะช่วยใหผู้บ้ริหำรและพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถ ท ำควำมเขำ้ใจ
หลกักำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิทัฯ ดว้ยตนเอง ไดม้ำกยิ่งขึน้และสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชง้ำนไดจ้รงิ ส่งผลท ำใหก้ำรพฒันำ
ระบบบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ ใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบคุคลภำยใน และภำยนอกองคก์ร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
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1) บทน า 
1.1 ค าจ ากัดความ (Key Terms) ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

▪ ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณท์ี่มีโอกำสเกิดขึน้ได ้และอำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่ตัง้ไว ้(COSO : Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 

▪ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) หมำยถึง กำรระบุควำมเส่ียงที่ บริษัทฯ เผชิญอยู่หรือแฝงอยู่ใน
กระบวนกำรท ำงำน ซึ่งจะตอ้งสำมำรถอธิบำยถึงผลกระทบควำมเส่ียงหรือลักษณะควำมเสียหำยที่เกิดจำกควำม
เส่ียงได ้

▪ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมำยถึง ตน้เหตุหรือสำเหตทุี่มำของควำมเส่ียงที่จะท ำใหไ้ม่บรรลวุตัถุประสงคท์ี่ก ำหนด
ไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่ำเหตุกำรณน์ัน้จะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึน้ไดอ้ย่ำงไรและท ำไม ทัง้นีส้ำเหตุของควำมเส่ียงที่
ระบคุวรเป็นสำเหตทุี่แทจ้รงิ เพื่อจะใหว้ิเครำะหแ์ละก ำหนดมำตรกำรลดควำมเส่ียงในภำยหลงัไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

▪ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมำยถึง กำรจ ำแนกและพิจำรณำจดัล ำดบัควำมส ำคัญของควำม
เส่ียงที่มีอยู่โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
- โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) เป็นกำรพิจำรณำควำมเป็นไปไดท้ี่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงในห้วงเวลำหนึ่ง 

หรือจะเรียกว่ำควำมถ่ีหรือโอกำสที่จะเกิดเหตกุำรณค์วำมเส่ียงก็ได ้
- ผลกระทบ (Impact) ระดับหรือขนำดควำมรุนแรงของผลเสียที่เกิดขึน้และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ แบ่งเป็น

ผลกระทบทำงดำ้นกำรเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
▪ การจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Profile) คือกำรน ำควำมเส่ียงที่ประเมินไดม้ำจดัล ำดบั ซึ่งมีอยู่ 5 ระดบัคือ ต ่ำมำก 

ต ่ำ ปำนกลำง สงู และสงูมำก เพื่อช่วยในกำรตดัสินใจของผูบ้รหิำรส ำหรบักำรเลือกวิธีกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
▪ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) คือผูร้บัผิดชอบโดยตรง ในกำรระบุควำมเส่ียง / สำเหตุ ของควำมเส่ียง / จดัท ำ

แผนบรหิำรควำมเส่ียง / ใหข้อ้เสนอแนะ รวมทัง้ติดตำมประเมินผลกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหผ้ล
กำรบรหิำรควำมเส่ียงบรรลเุป้ำหมำยที่ตัง้ไว ้

▪ แผนผังความเสี่ยง (Risk Map) คือ กำรแสดงควำมสมัพนัธข์องควำมเส่ียง / สำเหตขุองควำมเส่ียง กบัยทุธศำสตร์
ขององคก์ร เพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงภำยใตส้มมติฐำนว่ำทรพัยำกรมีอยู่อย่ำง
จ ำกดั 

▪ ดัชนีชีว้ัดความเสี่ยงหลัก (KRI : Key Risk Indicator) คือมำตรวดัหรือจดุเตือนภยั (Trigger Point) ของระดบัหรือ
สถำนะควำมเส่ียง เพื่อใช้ประเมินสถำนะของควำมเส่ียง และประสิทธิผลของแผนบริหำรควำมเส่ียง และต้อง
สอดคลอ้งกบั Rick Appetite และ Risk Tolerance 

▪ ค่าความเสี่ยงทีบ่ริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite) คือ กำรก ำหนดระดบัของ KRI โดยทั่วไปตอ้งมีกำรก ำหนดค่ำ
เชิงปรมิำณเช่น บำท , % 

▪ ช่วงเบี่ยงเบนของค่าความเสียงที่บริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance) คือกำรก ำหนดค่ำช่วงของ ควำมเส่ียงที่
ยงัคงอยู่ในระดบั ที่บรษิัทฯสำมำรถยอมรบัได ้เช่น + 5% หรือ + 1 เดือนเป็นตน้ 
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▪ ความเสี่ยงขั้นต้น (Inherent Risk) คือเหตกุำรณใ์ดที่เกิดขึน้แลว้ (ก่อนที่จะมีกำรควบคมุ) จะท ำใหก้ำรด ำเนินงำน
ไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์

▪ ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) คือควำมเส่ียงที่เหลืออยู่ หลงัจำกใส่กำรควบคมุเขำ้ไปในกำรบรหิำรงำนแลว้ 
 

1.2 วัตถุประสงคข์องคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
▪ เพื่อใหผู้บ้ริหำร พนกังำน หรือผูป้ฏิบตัิงำนเขำ้ใจหลกักำรแนวคิด วิธีกำร และกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงของ

บรษิัทฯ 
▪ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนรบัทรำบขั้นตอน กระบวนกำร และสำมำรถวำงแผนงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของ  

บรษิัทฯ และของแต่ละหน่วยงำน 

▪ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง ส ำหรบัหน่วยงำนทกุระดบัของบรษิัทฯ 
▪ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่ือสำรและสรำ้งควำมเข้ำใจ ควำมสมัพนัธ ์ตลอดจนเชื่อมโยงกำรบรหิำรควำมเส่ียงกับ

กลยทุธข์องบรษิัทฯ 
▪ เพื่อใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงจรงิจงั เป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง 
▪ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในกำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้กำรสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้นกำร บรหิำรควำมเส่ียงไป

ยงัผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั 

 
1.3 การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) 
ความเสี่ยงหมายถึง เหตุกำรณ์ที่มีโอกำสเกิดขึน้ไดแ้ละอำจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้(อำ้งอิง 
COSO) 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมำยถึง กระบวนกำร (Process) ที่จัดท ำขึ ้นโดย
คณะกรรมกำรผูบ้ริหำร และพนักงำน เพื่อน ำมำประยุกตใ์ชใ้นกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยกระบวนกำรดังกล่ำว
จะตอ้งสำมำรถระบุเหตกุำรณท์ี่อำจจะเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ มีแนวทำงในกำรจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่
องคก์รรบัไดอ้ย่ำงมั่นใจและสมเหตสุมผล เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ  

 
1.4 หลักการและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยง 

▪ กำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนไม่ใช่งำนท่ีเพิ่มเขำ้มำ 
▪ กำรบรหิำรควำมเส่ียงตอ้งมีกำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ 

▪ แผนกำรบรหิำรควำมเส่ียงอำจมีกำรปรบัเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม 

▪ กำรบรหิำรควำมเส่ียง ท ำใหค้วำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมที่บรษิัทฯ ยอมรบัได ้ไม่ใช่กำรขจดัควำมเส่ียง 
▪ กำรบรหิำรควำมเส่ียง ท ำใหม้ลูค่ำของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้ ส่งผลดีต่อทกุคนในบรษิัทฯ 

 
1.5 ประเภทของความเสี่ยง 
จ ำแนกควำมเส่ียงเป็น 5 ประเภทดงันี ้
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1. ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ ์(S : Strategy) คือควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อวิสยัทัศนแ์ละพันธกิจของบริษัทฯ และ
ขดัขวำงกำรบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ในดำ้นกลยทุธ ์

2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิงำน (O : Operation) คือควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติงำน กำรใชท้รพัยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ขดัขวำงกำรบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดำ้นกำรปฏิบตัิงำน 

3. ควำมเส่ียงดำ้นกำรรำยงำน (R : Reporting ) คือควำมเส่ียงดำ้นควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนต่ำงๆ ที่บริษัทฯ 
จดัท ำขึน้ทัง้ทำงดำ้นกำรเงิน กำรควบคมุงำนภำยใน และดำ้นอื่นๆ 

4. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบ / กฏหมำย (C : Compliance) คือควำมเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับกำรปฏิบัติ
ตำมกฏระเบียบและขอ้บงัคบัของกฏหมำย รวมถึงขอ้บงัคบัภำยในบรษิัทฯ ดว้ย 

5. ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น (FR : Fraud Risk) คือควำมเส่ียงที่ส่งผลกระทบกับกำรมีส่วนไดส่้วนเสีย  
ทัง้บคุคลภำยใน และภำยนอกบรษิัทฯ  
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2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ มี 8 ขัน้ตอนดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. สภำพแวดลอ้มภำยใน (Internal Environment) สภำพแวดลอ้มของบรษิัทฯ เป็นองคป์ระกอบที่ส ำคญัในกำรก ำหนดกรอบ

กำรบริหำรควำมเส่ียง และเป็นพืน้ฐำนส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงของกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ กำร
วิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยในบริษัทฯ จะสะทอ้นกำรด ำเนินงำนชดัเจนขึน้ เมื่อพิจำรณำใหค้รอบคลมุถึงปัจจยัภำยใน
และปัจจยัภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ  

• ปัจจยัภำยใน เช่น โครงสรำ้งบริษัทฯ กระบวนกำรและวิธีกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมบริษัทฯ ปรชัญำกำร
บรหิำรควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องผูบ้รหิำร  

• ปัจจยัภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรเมืองทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี 
กฎเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) องคก์รตอ้งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้บ้รหิำรสำมำรถ

ระบุเหตุกำรณ์ที่อำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัทได ้ทั้งนี ้เพื่อให้ผู้บริหำร

สำมำรถวำงเป้ำหมำยในกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบริษัทไดอ้ย่ำงชดัเจนและเหมำะสม กำรบริหำรควำมเส่ียงจะช่วยให้

มั่นใจว่ำผูบ้รหิำรมีกระบวนกำรตัง้เป้ำหมำยและวตัถปุระสงคท์ี่สนบัสนนุและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและวสิยัทศันข์องบรษิทั 

และควำมเส่ียงที่บริษัทยอมรบัได ้โดยกำรก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงคค์วรครอบคลุมวัตถุประสงคด์ำ้นกลยุทธ ์

(Strategic) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation) ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting) และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 

(Compliance) 

3. กำรบ่งชีเ้หตุกำรณ์ (Event Identification) เป็นกำรรวบรวมเหตุกำรณท์ี่อำจเกิดขึน้กับหน่วยงำนทัง้ปัจจยัเส่ียงที่เกิดจำก
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกบริษัทฯ และเมื่อเกิดขึน้แลว้ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่บรรลวุัตถุประสงคห์รือเป้ำหมำย โดย
ควำมเส่ียงแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
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(Operation Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรรำยงำน  (Reporting Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) และควำมเส่ียงดำ้นทจุรติคอรปัชั่น (Fraud Risk) 

4. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) กำรประเมินควำมเส่ียงเป็นกำรวัดระดับควำมรุนแรงของควำมเส่ียง เพื่อ
พิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงที่มีอยู่ โดยกำรประเมินจำกโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งขึน้อยู่กับ
ระยะเวลำที่น ำมำพิจำรณำ ผูบ้ริหำรตอ้งมีควำมชดัเจนในกำรก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรพิจำรณำ ไม่ควรละเลยควำม
เส่ียงที่อำจเกิดขึน้ในระยะยำว และผลกระทบ (Impact) เป็นกำรพิจำรณำถึงผลกระทบทัง้ทำงดำ้นกำรเงิน เช่น กำรลดลง
ของรำยได ้และดำ้นท่ีไม่ใช่กำรเงิน เช่น ดำ้นกลยทุธ ์กำรด ำเนินงำนท่ีไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร หรือดำ้นทรพัยำกร
บคุคล กำรลำออกพนกังำน กำรสญูเสียพนกังำนในต ำแหน่งที่ส  ำคญั กำรประเมินควำมเส่ียงจะครอบคลมุถึงควำมเส่ียง
ขัน้ตน้ และควำมเส่ียงคงเหลือ เป็นตน้  

5. กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง (Risk Response) เป็นกำรด ำเนินกำรหลงัจำกที่บรษิัทฯ สำมำรถระบุควำมเส่ียงของบรษิัทฯ 
และประเมินระดบัของควำมเส่ียงแลว้ โดยจะตอ้งน ำควำมเส่ียงไปด ำเนินกำร เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียงและลด
ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบใหอ้ยู่ในระดบัท่ีบรษิัทฯ ยอมรบัได ้ดว้ยวิธีจดักำรควบคมุควำมเส่ียงที่เหมำะสมที่สดุและ
คุม้ค่ำกบักำรลงทนุ กำรตอบสนองต่อควำมเส่ียงแบ่งเป็น 4 ประกำร ไดแ้ก่ 

5.1 กำรยอมรับ (Accept) คือกำรไม่ต้องท ำส่ิงใดเพิ่มเติม เนื่องจำกเห็นว่ำมีโอกำสเกิดขึน้น้อยมำก และไม่มี
ผลกระทบที่เป็นนยัที่ส  ำคญักบับริษัทฯ 

5.2 กำรลด (Reduce)  ผูบ้รหิำรสำมำรถเลือกที่จะลดควำมเส่ียงที่มีอยู่โดยมุง่เนน้ไปท่ี 

• ลดโอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียง 

• ลดผลกระทบที่เกิดจำกควำมเส่ียง 
5.3 กำรหลีกเล่ียง/กำรยกเลิก (Avoid/Terminate) คือกำรยุติควำมเส่ียง โดยตัดธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงนั้น

ออกไป หรือเปล่ียนแปลงธุรกิจนัน้ๆอย่ำงมีสำระส ำคญั ทัง้นี ้ผูบ้รหิำรสำมำรถเลือกใชว้ิธีกำรดงักล่ำวนี ้ในกำร
ก ำจดัควำมเส่ียงที่อำจจะส่งผลกระทบในระดบัท่ีสงูมำกต่อธุรกิจและเมื่อตน้ทนุของกำรจดักำรควำมเส่ียงดว้ย
วิธีกำรอื่นๆนัน้ อำจไม่คุม้ค่ำกบัประโยชนท์ี่จะไดร้บัอย่ำงมีสำระส ำคญั 

5.4 กำรโอนควำมเส่ียง (Share) ผูบ้รหิำรสำมำรถเลือกที่จะส่งต่อควำมเส่ียงทัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้ับหน่วยงำน
อื่นๆโดย 

• ส่งต่อกระบวนกำรทำงธุรกิจทัง้หมดที่ก่อใหเ้กิดควำมเส่ียง ใหก้ับหน่วยงำนอื่น อำทิเช่น กำรรบัเหมำช่ วง 
(Sub-Contracting) และกำรจำ้งบคุคลภำยนอกกระท ำกำรแทน (Outsourcing) เป็นตน้ 

• รว่มกระบวนกำรทำงธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ เพื่อกระจำยควำมเส่ียง อำทิเช่น หุน้ส่วน (Partnership) และ
กิจกำรรว่มคำ้ (Joint Venture) เป็นตน้ 

• คงกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรท่ีก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงตอ่ไป และส่งต่อควำมเส่ียงทำงกฏหมำยหรือควำม
เส่ียงทำงกำรเงนิใหก้บัหน่วยงำนอื่นๆ เช่น กำรท ำประกนัภยั และกำรใชเ้ครื่องมือทำงกำรเงนิต่ำงๆ เป็นตน้ 

 
เมื่อตกลงเลือกแนวทำงในกำรจดักำรควำมเส่ียงแลว้ เจำ้ของควำมเส่ียงก็จะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำแผนบรหิำร
ควำมเส่ียงต่อไป 

5 
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ผูบ้ริหำรอำจท ำกำรพิจำรณำปัจจยั ในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยกำรประเมินผลกระทบ
และโอกำสเกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธก์ำรจดักำรควำมเส่ียง หรือกำรประเมินตน้ทนุและผลตอบแทน
ของกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธก์ำรจดักำรควำมเส่ียง หรือกำรประเมินควำมเป็นไปไดท้ี่จะประสบควำมส ำเรจ็ 
ในกำรจดักำรควำมเส่ียง 

6. กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) กำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิต่ำงๆ รวมถึงกำรน ำไปใชเ้พื่อช่วยลดหรือ 
ควบคุมควำมเส่ียง เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดกำรกับควำมเส่ียงนั้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษัทฯ ป้องกนัและลดระดบัควำม เส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีบรษิัทฯ ยอมรบั
ได้ ทั้งนี ้กำรควบคุมแบ่งออกเป็น กำรควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) กำรควบคุมแบบคน้หำ (Detective 
Control) กำรควบคมุแบบแกไ้ข (Corrective Control) และกำรควบคมุแบบส่งเสรมิ (Directive Control)  

7. สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information & Communication) บริษัทฯ จะตอ้งมีระบบสำรสนเทศ และกำรติดต่อส่ือสำรที่
มีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นพืน้ฐำนส ำคญัที่จะน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรบรหิำรควำมเส่ียงต่อไปตำมกรอบและขัน้ตอนกำร
ปฏิบตัิที่บรษิัทฯ ก ำหนด  

• สำรสนเทศ หมำยถึง ขอ้มลูที่ไดผ่้ำนกำรประมวลผลและถูกจดัใหอ้ยู่ในรูปแบบที่เหมำะสม  มีควำมหมำย
และเป็นประโยชนต์่อกำรใชง้ำน ซึ่งขอ้มลูสำรสนเทศหมำยรวมถงึขอ้มลูทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนใน
ดำ้นอื่นๆ โดยเป็นขอ้มลูทัง้จำกแหล่งภำยใน และภำยนอกบรษิัทฯ  

• กำรส่ือสำร เป็นกำรส่ือสำรขอ้มลูที่จดัท ำไวแ้ลว้ ส่งไปถึงผูท้ี่ควรจะไดร้บั หรือมีไวพ้รอ้มส ำหรบัผูท้ี่ควรใช้
สำรสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัใช้ข้อมูลดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์ในกำรตัดสินใจดำ้นต่ำงๆ และเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดควำมเข้ำใจตลอดจนมีกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ โดยระบบกำรส่ือสำรต้อง
ประกอบดว้ยกำรส่ือสำรภำยในบริษัทฯ และระบบกำรส่ือสำรภำยนอกบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะตอ้งมีกำร
ส่ือสำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีควำมตระหนกั  และเขำ้ใจในนโยบำย แนวปฏิบัติ 
และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง นอกจำกนีค้วรมีกำรประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำร
ส่ือสำร เป็นระยะๆ เพื่อใหก้ำรส่ือสำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรควบคมุภำยในที่เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

8. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใชต้ิดตำมและสอบทำนแผนบรหิำรควำมเส่ียงทัง้หมด เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
กำรจดักำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม หรือควรปรบัเปล่ียน โดยก ำหนดขอ้มลูที่ตอ้งติดตำม และควำมถ่ีใน
กำรสอบทำน และควรก ำหนดใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินว่ำควำมเส่ียงใดอยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้แล้ว หรือมีควำมเส่ียงใหม่เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ควำมเส่ียงและกำรจัดกำรต่อควำมเส่ียงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลำ กำรจดักำรต่อควำมเส่ียงที่เคยมีประสิทธิผล อำจเปล่ียนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมำะสม กิจกรรมกำรควบคมุอำจมี 
ประสิทธิผลนอ้ยลง หรือไม่ควรด ำเนินกำรต่อไป หรืออำจมีกำรเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์ หรือกระบวนกำรต่ำงๆ ดงันัน้ 
ผูบ้รหิำรควรประเมินกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรบรหิำรควำมเส่ียงมีประสิทธิผลเสมอ 

 


