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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน)  

 
นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่งของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบบันี ้ จดัท าขึน้

เพื่อให้ผู้บริหาร พนกังานของบริษัท สามารถน าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบตัิงานในสภาวะวกิฤติหรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ อนั
อาจสง่ผลให้องค์กรไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งตอ่เนื่อง หรืออาจจะสง่ผลตอ่ภาพรวมผลประกอบการ และผลการด าเนินงาน
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งตอ่เนื่อง มปีระสทิธิภาพ ลดผลกระทบความเสยีหายหรือความสญูเสยีที่
อาจจะเกิดขึน้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นระบบ ทัง้นีก้ารบริหารจดัการความเสีย่งเป็นการ
ท างานในลกัษณะที่ทกุภาระงานต้องประเมินความเสีย่งก่อนการปฏิบตัิงาน โดยจะต้องค านงึถงึแนวทางการตอบโต้ความเสีย่ง
ไว้ก่อนลว่งหน้าส าหรับการปฏิบตัิงานหลกัตามหน้าที่ปกติที่จะต้องเฝา้ระวงัความเสีย่งลว่งหน้าร่วมกนัโดยการบริหารจดัการ
ความเสีย่งถือเป็นสว่นหนึง่ของความรับผิดชอบปกติที่จะต้องมีการรับรู้และยอมรับจากผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะ Pre-Decision 
ซึง่หากองค์กรโดยทกุระดบัชัน้ ตัง้แตร่ะดบัของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้บริหาร พนกังาน มีการ
ตระหนกัรับรู้ในหน้าที่ของการบริหารจดัการความเสีย่งไว้ลว่งหน้าก่อนที่เหตกุารณ์ความเสีย่งในทกุ ๆ ด้านจะเกิดขึน้ เทา่กบั
การบริหารความเสีย่งจะเป็นแนวทางส าคญัที่จะสามารถลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายทีจ่ะเกิดตอ่องค์กรทัง้ในด้านผลการ
ด าเนินงาน ภาพลกัษณ์ การรักษาผลประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย สงัคม และชมุชน ซึง่จะช่วยเสริมสร้างแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยัง่ยนืให้กบัองค์กรได้ในท่ีสดุ  

 
วัตถุประสงค์ 

นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่งของบริษัทจดัท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ที่ส าคญั ดงันี ้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความตอ่เนื่องของบริษัทในสภาวะวิกฤติตา่ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 
2. เพื่อให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะวิกฤตหิรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่ง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึน้ 
3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงกัในการปฏิบตัิงานของบริษัท 
4. เพื่อบรรเทาความเสยีหายให้อยูใ่นสภาพท่ียอมรับได้ และลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 
5. เพื่อให้มีแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่การบรรลวุิสยัทศัน์ 

วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างแนวทางการพฒันาองค์กร
ด้วยความยัง่ยืนให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 ก าหนดให้การบริหารความเสีย่งเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีจะต้อง

ตระหนกัถึงความเสีย่งที่มีหรืออาจจะเกิดขึน้ภายในหนว่ยงานของตนและตอ่โดยภาพรวมขององค์กร โดยให้
ความส าคญัในการบริหารความเสีย่งด้านตา่ง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
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 ให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพื่อให้เกิดการบริหาร
จดัการความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบกบัการด าเนินงานขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ เกิดการพฒันาและมีการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกนัโดยน าระบบการบริหารความเสีย่งมาเป็นสว่น
หนึง่ในการตดัสนิใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของผู้บริหาร พนกังานของบริษัท รวมถึงการ
มุง่เน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลศิในการ
ปฏิบตัิงานและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

 มีการก าหนดแนวทางปอ้งกนัและบรรเทาความเสีย่งจากการด าเนินงานของบริษัท เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายหรือ
ความสญูเสยีที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการตดิตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัท และสนบัสนุนให้บคุลากรทกุระดบัสามารถ
เข้าถงึแหลง่ข้อมลูขา่วสารการบริหารความเสีย่งได้อยา่งทัว่ถงึ ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความ
เสีย่งให้กบัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หนว่ยงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้เป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพ และสม ่าเสมอ 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางการบริหารความเสีย่งตามหลกัของการควบคมุภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO โดยการควบคมุภายใน

ถือวา่มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะตอบสนองตอ่ความคาดหวงัขององค์กรในการปอ้งกนัเฝา้ระวงัและตรวจสอบความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึน้ภายในองค์กร ซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้

องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
หลกัการท่ี 1 องค์กรยดึหลกัความช่ือตรงและจริยธรรม 
หลกัการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถงึความรับผิดชอบตอ่การก ากบัดแูล 
หลกัการท่ี 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มอี านาจการสัง่การทีช่ดัเจน 
หลกัการท่ี 4 องค์กรจงูใจ และรักษาไว้ซึง่พนกังาน 
หลกัการท่ี 5 องค์กรผลกัดนัให้ทกุต าแหนง่รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
หลกัการท่ี 6 ก าหนดเปา้หมายชดัเจน 
หลกัการท่ี 7 ระบแุละวิเคราะห์ความเสีย่งอยา่งครอบคลมุ 
หลกัการท่ี 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 
หลกัการท่ี 9 ระบแุละประเมินความเปลีย่นแปลงที่จะกระทบตอ่การควบคมุภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
หลกัการท่ี 10 ควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 
หลกัการท่ี 11 พฒันาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคมุ 
หลกัการท่ี 12 ควบคมุให้นโยบายสามารถปฏิบตัิได้ 
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องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 
หลกัการท่ี 13 องค์กรมข้ีอมลูที่เก่ียวข้อง รอบด้าน และมีคณุภาพ 
หลกัการท่ี 14 มีการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรให้การควบคมุภายในด าเนินตอ่ไปได้ 
หลกัการท่ี 15 มีการสือ่สารกบัหนว่ยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบตอ่การควบคมุภายใน 

องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการก ากบัตดิตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลกัการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 
หลกัการท่ี 17 ประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในได้ทนัเวลาและเหมาะสม  

หรือสามารถสรุปได้วา่ แผนการบริหารความเสีย่งขององค์กร ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
3. การบง่ชีเ้หตกุารณ์ (Event Identification) 
4. การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
5. การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
7. ข้อมลูและการตดิตอ่สือ่สาร (Information and Communication) 
8. การติดตาม (Monitoring) 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัส าหรับกรอบการบริหารความเสีย่งซึง่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดกล
ยทุธ์และเปา้หมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบง่ชี ้ประเมิน และจดัการความเสีย่ง 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจยัตา่ง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบคุลากร รูปแบบ
การจดัการของฝ่ายบริหารและวธีิการมอบหมายอ านาจหน้าที ่ ขอบเขตและความรับผิดชอบ ซึง่ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
ร่วมกนักบัพนกังานในองค์กร สง่ผลให้เกิดการสร้างจิตส านกึ การตระหนกัและรับรู้เร่ืองความเสีย่งและการควบคมุแก่พนกังาน
ทกุคนในองค์กร 

2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objectives Setting) องค์กรต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อการบริหารความเสีย่งใน
การปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน เพื่อให้มัน่ใจวา่วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดนัน้มีความสอดคล้องกบัเปา้หมายเชิงกลยทุธ์และความเสีย่งที่
องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจดัการให้อยูใ่นกรอบของระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ (Risk Appetite)  

3. การบง่ชีเ้หตกุารณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบง่ชีเ้หตกุารณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจยัความเสีย่งทกุด้านท่ี
อาจเกิดขึน้ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การเงิน บคุลากร การปฏิบตัิงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิง่แวดล้อม การสร้าง
และพฒันาความยัง่ยืน ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัท ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตกุารณ์ที่อาจเกิดขึน้ 
แหลง่ความเสีย่งทัง้จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึง่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบตา่ง 
ๆ ที่อยูภ่ายนอกองค์กรซึง่มีอิทธิพลตอ่วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายขององค์กร อาทิ วฒันธรรม การเมือง กฎหมาย  ข้อบงัคบั 
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การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแขง่ขนัทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ การยอมรับและการสร้างคณุคา่
ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร สิง่ขบัเคลือ่นหลกัและแนวโน้มที่อาจสง่ผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ขององค์กร  

ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิง่ตา่ง ๆ ที่อยูภ่ายในองค์กรและมีอิทธิพลตอ่เปา้หมายขององค์กร อาทิ
เช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทนุ เวลา บคุลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ การเคลือ่นย้ายของข้อมลู และกระบวนการตดัสนิใจทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ผู้มีสว่นได้เสยีภายใน
องค์กร นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์องค์กร การรับรู้คณุคา่ และวฒันธรรมองค์กร โครงสร้างภายในองค์กร ได้แก่ ระบบ
การบริหารจดัการ บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบ เป็นต้น 

4. การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสีย่งเป็นขัน้ตอนท่ีจะต้องด าเนินการตอ่จากการระบคุวามเสีย่ง โดยการประเมินความเสีย่ง

ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลกั ได้แก ่
1. การวิเคราะห์ความเสีย่ง จะพิจารณาสาเหตแุละแหลง่ที่มาของความเสีย่ง ผลกระทบที่ตามมาทัง้ในทางบวกและ

ทางลบ รวมทัง้โอกาสที่อาจเกิดขึน้ของผลกระทบที่จะตามมา โดยจะต้องมีการระบถุงึปัจจยัที่มีผลตอ่ผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึน้ ทัง้นีเ้หตกุารณ์หรือสถานการณ์หนึง่ ๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบตอ่
วตัถปุระสงค์ / เปา้หมายหลายด้าน นอกจากนัน้ในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถงึมาตรการจดัการความเสีย่งที่
ด าเนินการอยู ่ณ ปัจจบุนั รวมถงึประสทิธิภาพของมาตรการดงักลา่วด้วย 

2. การประเมินความเสีย่ง จะเปรียบเทียบระหวา่งระดบัของความเสีย่งที่ได้จากการวเิคราะห์ เทียบกบัระดบัความ
เสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดบัของความเสีย่งไมอ่ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสีย่ง ความเสีย่งดงักลา่วจะต้องได้รับการจดัการในทนัที  

การก าหนดความเสีย่ง  
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเสีย่งควรสะท้อนถงึคณุคา่ วตัถปุระสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บาง

ประเภทอาจพฒันาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบงัคบัของหนว่ยงานก ากบัดแูล ซึง่เกณฑ์ที่ก าหนดต้องสอดคล้องกบั
นโยบายความเสีย่งขององค์กรและมีการทบทวนอยา่งตอ่เนื่อง  

ปัจจยัที่น ามาพจิารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสีย่ง ได้แก่ ลกัษณะและประเภทของผลกระทบที่
สามารถเกิดขึน้และแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบโุอกาสในการเกิดขึน้ กรอบเวลาของโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ รวมถึงการก าหนดแนวทางในการก าหนดความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งที่สามารถยอมรับได้ ระดบัของความ
เสีย่งที่จะต้องจดัการ โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง (Likelihood) ระดบัของโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่งและ
ระดบัของความเสยีหาย แบง่เป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

5 คอ่นข้างแนน่อน 
4 นา่จะเกิด 
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 ไมน่า่จะเกิด 
1 ยากทีจ่ะเกิด 
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ส าหรับระดบัของความเสยีหาย (Impact) จากเหตกุารณ์ความเสีย่ง แบง่เป็น 5 ด้าน ดงันี ้
5 วิกฤต ิ
4 มีนยัส าคญั 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 ไมม่ีนยัส าคญั  

 
5. การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 

การก าหนดแผนจดัการความเสีย่งจะมกีารน าเสนอแผนจดัการความเสีย่งที่จะด าเนินการตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง ผู้บริหารเพือ่พิจารณาและขออนมุตักิารจดัสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนนิการ (ถ้าม)ี โดยในการ
คดัเลอืกแนวทางในการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสมที่สดุจะค านงึถึงความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กบัต้นทนุท่ี
เกิดขึน้ เปรียบเทยีบกบัประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบท่ีมตีอ่สงัคม 
ระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้คือ ระดบัความเสีย่งที่บริษัทยอมรับได้ โดยยงัคงให้องค์กรสามารถด าเนินงาน และบรรลเุปา้หมาย
หรือวตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 

ทัง้นีใ้นการตดัสนิใจเลอืกแนวทางในการจดัการความเสีย่งอาจต้องค านงึถงึความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้หากไมม่ีการ
จดัการ ซึง่อาจไมส่มเหตสุมผล อาทิ ความเสีย่งที่สง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั แตโ่อกาสที่จะเกิดขึน้น้อยมาก 
แนวทางในการจดัการความเสีย่งอาจะพจิารณาด าเนินการเป็นกรณี ๆ ไป หรืออาจด าเนินการไปพร้อม ๆ กบัความเสีย่งอื่น ๆ  

แนวทางในการจดัการความเสีย่ง  
 การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลกีเลีย่งเหตกุารณ์ที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง มกัใช้ในกรณีที่

ความเสีย่งมีความรุนแรงสงู ไมส่ามารถหาวิธีลด หรือจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
 การลด (Reduce) เป็นการจดัหามาตรการการจดัการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่งหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉกุเฉิน (Contingency Plan) 
 การยอมรับ (Accept) ความเสีย่งที่เหลอืในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยไมต้่องด าเนินการใด ๆ เพื่อ

ลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้อีก มกัใช้กบัความเสีย่งที่ต้นทนุของมาตรการจดัการสงูไมคุ่้มกบั
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

6. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  
กิจกรรมการควบคมุ คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงาน เพือ่ให้มัน่ใจวา่ได้มกีารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั

ที่สามารถยอมรับได้เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่เปา้หมายขององค์กร โดยกิจกรรมการควบคมุแบง่ได้เป็น 4 ประเภท 
ดงันี ้

1. การควบคมุเพื่อการปอ้งกนั (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคมุทีก่ าหนดขึน้เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด
ความเสีย่งและข้อผิดพลาดตัง้แตแ่รก 
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2. การควบคมุเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคมุเพื่อให้ตรวจพบข้อผิดพลาดทีไ่ด้เกิดขึน้
แล้ว 

3. การควบคมุโดยการชีแ้นะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคมุที่สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 

4. การควบคมุเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึน้และปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดซ า้อกีในอนาคต 

ทัง้นี ้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคมุควรต้องค านงึถงึความคุ้มคา่ในด้านคา่ใช้จา่ยและต้นทนุกบัผลประโยชน์
ที่คาดวา่จะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคมุควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1. วิธีการด าเนินงาน (ขัน้ตอน และกระบวนการ) 
2. การก าหนดบคุลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคมุนัน้ ซึง่ควรมีความรับผิดชอบ ดงันี ้

a. พิจารณาประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งที่ได้ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 
b. พิจารณาการปฏิบตัเิพิ่มเติมที่จ าเป็น เพื่อเพิ่มประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่ง 

3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 

7. ข้อมลูและการตดิตอ่สือ่สาร (Information and Communication)  
สารสนเทศเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับองค์กรในการบง่ชี ้ ประเมิน และจดัการความเสีย่ง ข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบั

องค์กรทัง้จากแหลง่ข้อมลูภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบนัทกึและสือ่สารไปยงับคุลากรในองค์กรอยา่งเหมาะสมทัง้
ในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบตังิานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้รวมถงึเป็นการรายงานการบริหารจดัการ
ความเสีย่งเพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสีย่งที่เกิดขึน้ และผลของการบริหารจดัการความเสีย่งเหลา่นัน้ การ
สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพยงัครอบคลมุถึงการสือ่สารจากระดบับนลงลา่ง ระดบัลา่งไปสูบ่น และการสือ่สารระหวา่งหนว่ยงาน
ภายในองค์กร 

การบริหารความเสีย่งควรใช้ทัง้ข้อมลูในอดีตและปัจจบุนั ข้อมลูในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตกุารณ์และช่วย
คาดการณ์การปฏิบตัิงานในอนาคต สว่นข้อมลูในปัจจบุนัมีประโยชน์ตอ่ผู้บริหารในการพิจารณาความเสีย่งที่เกิดขึน้ใน
กระบวนการ สายงาน หรือหนว่ยงานซึง่ชว่ยให้องค์กรสามารถปรับเปลีย่นกิจกรรมการควบคมุตามความจ าเป็นเพื่อให้ความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

 
8. การติดตาม (Monitoring)  

กระบวนการบริหารความเสีย่งทีด่ าเนินการภายในองค์กร มคีวามจ าเป็นต้องได้รับการสือ่สารถึงการประเมินความ
เสีย่งและการควบคมุ ความคืบหน้าในการบริหารความเสีย่ง การดแูลตดิตามแนวโน้มของความเสีย่งหลกั รวมถึงการเกิด
เหตกุารณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวา่ 

1. หนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของความเสีย่งนัน้ มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วเิคราะห์และบริหารความเสีย่งที่
อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของตนอยา่งสม า่เสมอและเหมาะสม 
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2. ความเสีย่งที่มีผลกระทบส าคญัตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าใน
การบริหารความเสีย่งและแนวโน้มของความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือตอ่ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ 

3. ระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสทิธิผล และมีการน ามาปฏิบตัใิช้จริงเพื่อ
ปอ้งกนั หรือลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้มีการปรับปรุงแก้ไขการควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์หรือความเสีย่งที่เปลีย่นแปลงไป เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบความเสีย่งได้มกีาร
รายงานสถานะความเสีย่ง รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสีย่งให้หวัหน้าได้รับทราบ และน าความเสีย่ง
เข้าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง หรือผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาตอ่ไป  

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้การบริหารความเสีย่ง สามารถน าไปปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล จึงก าหนดให้มีหนว่ยงาน
บริหารความเสีย่งขึน้ในองค์กร เพื่อประสานงานกบัผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ของบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งภายในองค์กร 
2. เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าทีต่รวจสอบและช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

ในการปฏิบตัิหน้าที่ด้านการบริหารความเสีย่ง เพื่อการสอบทานให้มัน่ใจวา่ ระบบการบริหารความเสีย่งมคีวาม
เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้
1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสีย่งที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด การประเมินผลความ

เสีย่ง แนวทางการปอ้งกนัและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อ
ลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมการ
บริหารความเสีย่งขึน้ในองค์กร 

2. ให้ค าแนะน าและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง ระดบั
ความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งได้รับการตอบสนอง
อยา่งเพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะจดัให้มกีารประชมุกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ  
 

 


