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นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
นโยบายและแผนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานของบริ ษัท สามารถนาไปใช้ ในการตอบสนองและปฏิบตั ิงานในสภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ อัน
อาจส่งผลให้ องค์กรไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างต่อเนื่อง หรื ออาจจะส่งผลต่อภาพรวมผลประกอบการ และผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท เพื่อให้ บริษัทสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายหรื อความสูญเสียที่
อาจจะเกิดขึ ้น เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ ทังนี
้ ้การบริ หารจัดการความเสีย่ งเป็ นการ
ทางานในลักษณะที่ทกุ ภาระงานต้ องประเมินความเสีย่ งก่อนการปฏิบตั ิงาน โดยจะต้ องคานึงถึงแนวทางการตอบโต้ ความเสีย่ ง
ไว้ ก่อนล่วงหน้ าสาหรับการปฏิบตั ิงานหลักตามหน้ าที่ปกติที่จะต้ องเฝ้าระวังความเสีย่ งล่วงหน้ าร่วมกันโดยการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งถือเป็ นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบปกติที่จะต้ องมีการรับรู้และยอมรับจากผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในลักษณะ Pre-Decision
ซึง่ หากองค์กรโดยทุกระดับชัน้ ตังแต่
้ ระดับของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผู้บริ หาร พนักงาน มีการ
ตระหนักรับรู้ในหน้ าที่ของการบริ หารจัดการความเสีย่ งไว้ ลว่ งหน้ าก่อนที่เหตุการณ์ความเสีย่ งในทุก ๆ ด้ านจะเกิดขึ ้น เท่ากับ
การบริ หารความเสีย่ งจะเป็ นแนวทางสาคัญที่จะสามารถลดผลกระทบต่อความเสียหายทีจ่ ะเกิดต่อองค์กรทังในด้
้ านผลการ
ดาเนินงาน ภาพลักษณ์ การรักษาผลประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สังคม และชุมชน ซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กรได้ ในที่สดุ
วัตถุประสงค์
นโยบายและแผนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทจัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ ดังนี ้
1. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารความต่อเนื่องของบริ ษัทในสภาวะวิกฤติตา่ ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
2. เพื่อให้ บริ ษัทมีการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรื อเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบตั ิงานของบริษัท
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ อยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
5. เพื่อให้ มีแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท เพื่อเสริ มสร้ างแนวทางการพัฒนาองค์กร
ด้ วยความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 กาหนดให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานในทุกระดับชันที
้ ่จะต้ อง
ตระหนักถึงความเสีย่ งที่มีหรื ออาจจะเกิดขึ ้นภายในหน่วยงานของตนและต่อโดยภาพรวมขององค์กร
โดยให้
ความสาคัญในการบริ หารความเสีย่ งด้ านต่าง ๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
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 ให้ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งองค์กรที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตั ิสากล
เพื่อให้ เกิดการบริ หาร
จัดการความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กรในทิศทางเดียวกันโดยนาระบบการบริ หารความเสีย่ งมาเป็ นส่วน
หนึง่ ในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท รวมถึงการ
มุง่ เน้ นให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงานและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท
 มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสีย่ งจากการดาเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลีย่ งความเสียหายหรื อ
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ มีการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท และสนับสนุนให้ บคุ ลากรทุกระดับสามารถ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลข่าวสารการบริ หารความเสีย่ งได้ อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริ หารความ
เสีย่ งให้ กบั คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสม่าเสมอ
แผนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริ หารความเสีย่ งตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO โดยการควบคุมภายใน
ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบความเสีย่ ง
ที่อาจจะเกิดขึ ้นภายในองค์กร ซึง่ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความชื่อตรงและจริ ยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร มีอานาจการสัง่ การทีช่ ดั เจน
หลักการที่ 4 องค์กรจูงใจ และรักษาไว้ ซงึ่ พนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ ทกุ ตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้ นโยบายสามารถปฏิบตั ิได้
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องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง รอบด้ าน และมีคณ
ุ ภาพ
หลักการที่ 14 มีการสือ่ สารข้ อมูลภายในองค์กรให้ การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสือ่ สารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในได้ ทนั เวลาและเหมาะสม
หรื อสามารถสรุปได้ วา่ แผนการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การบ่งชี ้เหตุการณ์ (Event Identification)
4. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสีย่ ง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ข้ อมูลและการติดต่อสือ่ สาร (Information and Communication)
8. การติดตาม (Monitoring)
1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กรเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริ หารความเสีย่ งซึง่ มีอิทธิพลต่อการกาหนดกล
ยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม การบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการความเสีย่ ง
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ เช่น จริ ยธรรม วิธีการทางานของผู้บริ หารและบุคลากร รูปแบบ
การจัดการของฝ่ ายบริ หารและวิธีการมอบหมายอานาจหน้ าที่ ขอบเขตและความรับผิดชอบ ซึง่ ผู้บริ หารต้ องมีการกาหนด
ร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้ เกิดการสร้ างจิตสานึก การตระหนักและรับรู้เรื่ องความเสีย่ งและการควบคุมแก่พนักงาน
ทุกคนในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรต้ องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริ หารความเสีย่ งใน
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดนันมี
้ ความสอดคล้ องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสีย่ งที่
องค์กรยอมรับได้ โดยการบริ หารจัดการให้ อยูใ่ นกรอบของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
3. การบ่งชี ้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี ้เหตุการณ์ ควรต้ องพิจารณาปัจจัยความเสีย่ งทุกด้ านที่
อาจเกิดขึ ้น เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบตั ิงาน กฎหมาย ภาษี อากร ระบบงาน สิง่ แวดล้ อม การสร้ าง
และพัฒนาความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้น
แหล่งความเสีย่ งทังจากสภาพแวดล้
้
อมภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ สภาพแวดล้ อมภายนอกองค์ กร เป็ นองค์ประกอบต่าง
ๆ ที่อยูภ่ ายนอกองค์กรซึง่ มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร อาทิ วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้ อบังคับ
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การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมในการแข่งขันทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ การยอมรับและการสร้ างคุณค่า
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร สิง่ ขับเคลือ่ นหลักและแนวโน้ มที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
สาหรับสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร เป็ นสิง่ ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร อาทิ
เช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเคลือ่ นย้ ายของข้ อมูล และกระบวนการตัดสินใจทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน
องค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้คณ
ุ ค่า และวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้ างภายในองค์กร ได้ แก่ ระบบ
การบริ หารจัดการ บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
4. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การประเมินความเสีย่ งเป็ นขันตอนที
้
่จะต้ องดาเนินการต่อจากการระบุความเสีย่ ง
โดยการประเมินความเสีย่ ง
ประกอบด้ วย 2 กระบวนการหลัก ได้ แก่
1. การวิ เคราะห์ความเสีย่ ง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสีย่ ง ผลกระทบที่ตามมาทังในทางบวกและ
้
ทางลบ รวมทังโอกาสที
้
่อาจเกิดขึ ้นของผลกระทบที่จะตามมา โดยจะต้ องมีการระบุถงึ ปั จจัยที่มีผลต่อผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้เหตุการณ์หรื อสถานการณ์หนึง่
ๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหลายด้ าน นอกจากนันในการวิ
้
เคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสีย่ งที่
ดาเนินการอยู่ ณ ปั จจุบนั รวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าวด้ วย
2. การประเมิ นความเสีย่ ง จะเปรี ยบเทียบระหว่างระดับของความเสีย่ งที่ได้ จากการวิเคราะห์ เทียบกับระดับความ
เสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสีย่ งไม่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ของเกณฑ์การ
ยอมรับความเสีย่ ง ความเสีย่ งดังกล่าวจะต้ องได้ รับการจัดการในทันที
การกาหนดความเสีย่ ง
เกณฑ์ทใี่ ช้ ในการประเมินความเสีย่ งควรสะท้ อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บาง
ประเภทอาจพัฒนาได้ จากข้ อกาหนดทางกฎหมายหรื อข้ อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึง่ เกณฑ์ที่กาหนดต้ องสอดคล้ องกับ
นโยบายความเสีย่ งขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยที่นามาพิจารณาเพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์ความเสีย่ ง ได้ แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่
สามารถเกิดขึ ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ ้น กรอบเวลาของโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้น รวมถึงการกาหนดแนวทางในการกาหนดความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได้ ระดับของความ
เสีย่ งที่จะต้ องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งและ
ระดับของความเสียหาย แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ ดงั นี ้
5 ค่อนข้ างแน่นอน
4 น่าจะเกิด
3 เป็ นไปได้ ที่จะเกิด
2 ไม่นา่ จะเกิด
1 ยากทีจ่ ะเกิด
4
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สาหรับระดับของความเสียหาย (Impact) จากเหตุการณ์ความเสีย่ ง แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
5 วิกฤติ
4 มีนยั สาคัญ
3 ปานกลาง
2 น้ อย
1 ไม่มีนยั สาคัญ
5. การตอบสนองความเสีย่ ง (Risk Response)
การกาหนดแผนจัดการความเสีย่ งจะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสีย่ งที่จะดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง ผู้บริ หารเพือ่ พิจารณาและขออนุมตั กิ ารจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ดาเนินการ (ถ้ ามี) โดยในการ
คัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมที่สดุ จะคานึงถึงความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้ นทุนที่
เกิดขึ ้น เปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงข้ อกฎหมายและข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ความรับผิดชอบที่มตี อ่ สังคม
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสีย่ งที่บริ ษัทยอมรับได้ โดยยังคงให้ องค์กรสามารถดาเนินงาน และบรรลุเป้าหมาย
หรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทังนี
้ ้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสีย่ งอาจต้ องคานึงถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นหากไม่มีการ
จัดการ ซึง่ อาจไม่สมเหตุสมผล อาทิ ความเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ ้นน้ อยมาก
แนวทางในการจัดการความเสีย่ งอาจะพิจารณาดาเนินการเป็ นกรณี ๆ ไป หรื ออาจดาเนินการไปพร้ อม ๆ กับความเสีย่ งอื่น ๆ
แนวทางในการจัดการความเสีย่ ง
 การหลีกเลีย่ ง (Avoid) เป็ นการดาเนินการเพื่อหลีกเลีย่ งเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความเสีย่ ง มักใช้ ในกรณีที่
ความเสีย่ งมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด หรื อจัดการให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
 การลด (Reduce) เป็ นการจัดหามาตรการการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งหรื อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรี ยมแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
 การยอมรับ (Accept) ความเสีย่ งที่เหลือในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อ
ลดโอกาสหรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นอีก
มักใช้ กบั ความเสีย่ งที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่ค้ มุ กับ
ประโยชน์ที่จะได้ รับ
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่าได้ มกี ารจัดการความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับ
ที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยกิจกรรมการควบคุมแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท
ดังนี ้
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็ นวิธีการควบคุมทีก่ าหนดขึ ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
ความเสีย่ งและข้ อผิดพลาดตังแต่
้ แรก
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2. การควบคุมเพื่อให้ ตรวจพบ (Detective Control) เป็ นวิธีการควบคุมเพื่อให้ ตรวจพบข้ อผิดพลาดทีไ่ ด้ เกิดขึ ้น
แล้ ว
3. การควบคุมโดยการชี ้แนะ (Directive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่สง่ เสริ มหรื อกระตุ้นให้ เกิดความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ ไข (Corrective Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ ้นเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่
เกิดขึ ้นและป้องกันไม่ให้ เกิดซ ้าอีกในอนาคต
ทังนี
้ ้ ในการดาเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้ องคานึงถึงความคุ้มค่าในด้ านค่าใช้ จา่ ยและต้ นทุนกับผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้ รับด้ วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. วิธีการดาเนินงาน (ขันตอน
้
และกระบวนการ)
2. การกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนัน้ ซึง่ ควรมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
a. พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งที่ได้ ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
b. พิจารณาการปฏิบตั เิ พิ่มเติมที่จาเป็ น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ ง
3. กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของงาน
7. ข้ อมูลและการติดต่อสือ่ สาร (Information and Communication)
สารสนเทศเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับองค์กรในการบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการความเสีย่ ง ข้ อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับ
องค์กรทังจากแหล่
้
งข้ อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้ รับการบันทึกและสือ่ สารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทัง้
ในด้ านรูปแบบและเวลา เพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็ นการรายงานการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งเพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบถึงความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น และผลของการบริ หารจัดการความเสีย่ งเหล่านัน้ การ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการสือ่ สารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสูบ่ น และการสือ่ สารระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร
การบริ หารความเสีย่ งควรใช้ ทงข้
ั ้ อมูลในอดีตและปัจจุบนั
ข้ อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้ มของเหตุการณ์และช่วย
คาดการณ์การปฏิบตั ิงานในอนาคต
ส่วนข้ อมูลในปัจจุบนั มีประโยชน์ตอ่ ผู้บริ หารในการพิจารณาความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใน
กระบวนการ สายงาน หรื อหน่วยงานซึง่ ช่วยให้ องค์กรสามารถปรับเปลีย่ นกิจกรรมการควบคุมตามความจาเป็ นเพื่อให้ ความ
เสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
8. การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการบริ หารความเสีย่ งทีด่ าเนินการภายในองค์กร มีความจาเป็ นต้ องได้ รับการสือ่ สารถึงการประเมินความ
เสีย่ งและการควบคุม ความคืบหน้ าในการบริ หารความเสีย่ ง การดูแลติดตามแนวโน้ มของความเสีย่ งหลัก รวมถึงการเกิด
เหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
1. หน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของความเสีย่ งนัน้ มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริ หารความเสีย่ งที่
อยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของตนอย่างสมา่ เสมอและเหมาะสม
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2. ความเสีย่ งที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้ รับการรายงานถึงความคืบหน้ าใน
การบริ หารความเสีย่ งและแนวโน้ มของความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง หรื อต่อผู้บริ หารที่
รับผิดชอบ
3. ระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้ มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิบตั ใิ ช้ จริงเพื่อ
ป้องกัน หรื อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังมี
้ การปรับปรุงแก้ ไขการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อความเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลงไป
เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบความเสีย่ งได้ มกี าร
รายงานสถานะความเสีย่ ง รวมถึงกระบวนการ บริ หารความเสีย่ งให้ หวั หน้ าได้ รับทราบ และนาความเสีย่ ง
เข้ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง หรื อผู้บริ หารเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ การบริ หารความเสีย่ ง สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกาหนดให้ มีหน่วยงาน
บริ หารความเสีย่ งขึ ้นในองค์กร เพื่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมถึงคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ของบริ ษัท โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. หน่วยงานบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งภายในองค์กร
2. เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีหน้ าทีต่ รวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อการสอบทานให้ มนั่ ใจว่า ระบบการบริ หารความเสีย่ งมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด การประเมินผลความ
เสีย่ ง แนวทางการป้องกันและตรวจสอบความเสีย่ งอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อ
ลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดวัฒนธรรมการ
บริ หารความเสีย่ งขึ ้นในองค์กร
2. ให้ คาแนะนาและให้ การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสีย่ ง ระดับ
ความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่ งที่ยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance)
3. กลัน่ กรองและสอบทานรายงานการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสีย่ งได้ รับการตอบสนอง
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะจัดให้ มกี ารประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และให้ รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
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