กรอบและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
กรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ในปั จจุบนั อ้างอิงมาตรฐานการบริหารความเสีย่ งตามหลักสากล COSO ERM
(Enterprise Risk Management - Integrated Frame work, the Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) และ ISO 31000: Risk Management เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งสาหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันทัง้ องค์กร
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ประกอบด้วย 6 ขันตอนหลั
้
ก ดังสรุปในแผนภาพต่อไปนี้

1. การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสีย่ งประกอบด้วยการระบุความเสีย่ งของการดาเนินธุรกิจ (Inherent Risk) ทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปั จจุบนั และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต และทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั บริษทั ได้แบ่งประเภทความเสีย่ งออกเป็ น 4 ประเภทซึง่ คือ ความเสีย่ งด้านกล
ยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งด้านการเงิน และ ความเสีย่ งด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2. หลักเกณฑ์การประเมิ นความเสี่ยง
บริษทั มีหลักเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งทีช่ ดั เจน โดยการกาหนดระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood
level) และระดับผลกระทบเมือ่ เกิดความเสีย่ ง (Impact level) เพือ่ วัดความน่าจะเป็ นของความเสีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินเมือ่ มีการรวบรวมและประเมินความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ บริษทั
หลักเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งดังกล่าวได้นามาปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง

3. การวิ เคราะห์และการประเมิ นความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารพิจารณาระดับความเสีย่ งของการดาเนินธุรกิจ (Inherent Risk) และมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ พือ่
พิจารณาระดับความเสีย่ งคงเหลือ (Residual Risk) ตามเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งอย่างน้อยทุกไตรมาส หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญใด ๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทัง้ ภายในและ
ภายนอก
4. การจัดการความเสี่ยง
เมือ่ ความเสีย่ งคงเหลือสูงเกินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ผูบ้ ริหารจะพิจารณาจัดตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ ง เพือ่
เฝ้ าติดตามและกาหนดมาตรการบริหารความเสีย่ งเพิม่ เติม มาตรการดังกล่าวจะถูกเสนอแก่ฝ่ายบริหารเพือ่ พิจารณา
อนุมตั กิ ารดาเนินการ โดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะลดระดับความเสีย่ งให้เหลือในระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ยอมรับได้
5. การติ ดตามและการรายงาน
ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสีย่ งเพิม่ เติมที่
กาหนดขึน้ ส่วนฝ่ ายบริหารความเสีย่ งกลุ่มของบริษทั เป็ นผูต้ ดิ ตามความคืบหน้าของการดาเนินการตามมาตรการ
ควบคุมความเสีย่ งในภาพรวม สถานะของตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key risk indicator) ของความเสีย่ งกลุ่มบริษทั และ
ความเสีย่ งของบริษทั ย่อย รวมถึงมีหน้าทีร่ ายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั ประธานบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างน้อยรายไตรมาส
ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators :KRIs)
สาหรับความเสีย่ งทีม่ สี าระสาคัญ ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งจะถูกกาหนดขึน้ เพือ่ แจ้งสัญญาณของการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของ
ปั จจัยเสีย่ งของบริษทั พร้อมกาหนดระดับความเบีย่ งเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชดิ
ซึง่ ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวสามารถเป็ นได้ทงั ้ ตัวชีว้ ดั นา (leading indicator) หรือ ตัวชีว้ ดั ตาม (lagging indicator)
ตัวอย่างเช่น บริษทั ใช้จานวนของข่าวในเชิงลบทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานเป็ นหนึ่งในตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
เรือ่ งอุปสรรคทางการค้าทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษี
6. การสื่อสารและการประสานงาน
การสือ่ สารและการประสานงาน ถือเป็ นกระบวนการสาคัญทีจ่ ะทาให้พนักงานมีความเข้าใจความเสีย่ งและความสาคัญ
ของการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการบริหารความเสีย่ ง กิจกรรมหลักมี
ดังต่อไปนี้
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การประชุมหารือของผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และรายงานสถานะความเสีย่ งและผลการ
บริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยรายไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานความเสีย่ งหลักของบริษทั ต่อคณะกรรมการสอบ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความเข้าใจและบูรณาการความเสีย่ งดังกล่าวในระบบควบคุมภายในและการวางแผนการตรวจสอบอย่าง
น้อยรายไตรมาส
แผนกบริหารความเสีย่ งกลุ่มบริษทั รายงาน และนาเสนอข้อมูลความเสีย่ งและมาตรการควบคุมความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยรายไตรมาส โดยผูบ้ ริหารและผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งมีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้กบั แผนกบริหารความเสีย่ ง
ผูบ้ ริหารและแผนกบริหารความเสีย่ ง สือ่ สารถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งต่อพนักงานอย่างน้อย
สองครัง้ ต่อปี เพือ่ ให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง

ระดับความเสีย่ งที ย่ อมรับได้
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk appetite) คือ ระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ สามารถยอมรับได้ในการดาเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้จะถูกกาหนดโดยฝ่ ายบริหารและได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั โดยเมือ่
กาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้แล้ว จะมีสอ่ื สารไปยังผูบ้ ริหารและพนักงานทัวทั
่ ง้ องค์กร เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางใน
การพิจารณากาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งและแผนการดาเนินงานเพือ่ ให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เป็ นปั จจัยสาคัญทีใ่ ช้ในการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรและทิศทางการ
บริหารความเสีย่ ง โดยรูปแบบการกาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ กาหนดขึน้ จาก ระดับผลกระทบ (Impact) และ
ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
การวัดระดับผลกระทบในเชิงปริมาณ จะวัดโดย อัตราร้อยละของกาไรสุทธิ สาหรับระดับกลุ่มบริษทั และอัตราร้อยละ
ของกาไรจากการดาเนินงาน สาหรับระดับบริษทั ส่วนระดับผลกระทบในเชิงคุณภาพ จะวัดเป็ นระดับผลกระทบต่อ
ชือ่ เสียงของบริษทั
การวัดระดับโอกาสทีจ่ ะเกิด จะวัดโดยโอกาสความน่าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งต่างๆ
สาหรับแนวทางในการพิจารณาผลการประเมินความเสีย่ งเพือ่ กาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติม บริษทั จะ
พิจารณาระดับความเสีย่ งทีย่ งั เหลืออยู่ (Residual risk) เปรียบเทียบกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk appetite)

บริษทั ฯกาหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk appetite) ไว้ทร่ี ะดับปานกลางและต่า หรือระดับความเสีย่ งทีอ่ ยู่
ภายใต้แนวเส้นสีฟ้าในแผนภาพด้านล่างนี้

