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1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจอนัอำจจะมีเหตุจำกปัจจยัภำยใน หรือภำยนอกองค์กร ซ่ึง
ครอบคลุมถึง ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยใหพ้นกังำนในบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงใน
ท่ีน้ีหมำยถึง บริษทั แอร์โรว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ำกดั ไดมี้ควำมรู้และ
ควำมเขำ้ใจถึงกำรวิเครำะห์ และกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมไปถึงกำรท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ หรือควำมเส่ียงดงักล่ำวข้ึน จะไดมี้ผูรั้บผิดชอบ และด ำเนินกำรไดท้นัเวลำ และให้ถือวำ่เป็น
ส่ิงหน่ึงท่ีพนักงำนจะต้องช่วยกนัสอดส่องดูแลเสมือนเป็นวฒันธรรมอย่ำงหน่ึงขององค์กรท่ีทุกคนจะตอ้ง
ปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนมีกำรติดตำมควบคุมควำมเส่ียงไปตำมท่ีบริษัทได้ก ำหนด ลดควำมกังวลของ
ผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรตลอดจนผูร่้วมลงทุน ใหมี้ควำมมัน่ใจและเพื่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ทั้งน้ี บริษทั
ไดก้ ำหนดใหมี้ดชันีช้ีวดักำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีชดัเจนและมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงในเวลำท่ีเหมำะสม 

 

2. มาตรฐาน และเอกสารอ้างองิ 

 COSO ERM  
 รำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 รำยงำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริต และคอร์รัปชัน่ 

 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ควำมเส่ียง  หมำยถึง เหตุกำรณ์ / กำรกระท ำใดๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนภำยใตส้ถำนกำรณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย (ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน) หรือควำมลม้เหลวหรือลดโอกำสท่ีจะ
บรรลุเป้ำหมำย และวตัถุประสงคต์ำมแผนปฏิบติั 

ควำมเส่ียงทำงธุรกิจ คือ กำรไม่สำมำรถจดักำรควำมสูญเสีย หรือกำรเสียโอกำสท่ีพึงมีทำงธุรกิจ กำรไม่
ด ำเนินกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมท ำให้องคก์รเสียโอกำสทำงธุรกิจ หรือไดรั้บควำมเสียหำยซ่ึงยำกท่ี
จะแกไ้ข บำงคร้ังท ำใหอ้งคก์รลม้เหลว และไม่สำมำรถใชโ้อกำสในธุรกิจท ำใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

โอกำส หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอน  ท่ีหำกเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
วตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยขององคก์ร  

ระบบบริหำรควำมเส่ียง หมำยถึง ระบบกำรบริหำรปัจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย  เพื่อให้ระดบัของควำมเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถรับได ้ ประเมินได ้ควบคุมไดแ้ละตรวจสอบไดอ้ยำ่งมี
ระบบ โดยค ำนึงถึงกำรบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบติั 
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กำรทุจริต หมำยถึง  กำรใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ี, อ ำนำจ , อิทธิพลท่ีตนมีอยู่  หรือกำรใช้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่
ในทำงท่ีมิชอบของกรรมกำร  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนของบริษทั ฯ  เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรไดด้ว้ย
โดยชอบดว้ยกฎหมำย  ต่อตวัเอง  ครอบครัว  เพื่อน คนรู้จกั  อำทิกำรท ำหลกัฐำนกำรเงินท่ีเป็นเท็จ  กำรน ำ
ทรัพยสิ์นของบริษทั ฯ  ไปใชส่้วนตวั  กำรเบียดบงั  กำรยกยอกฉอ้โกง  กำรกระท ำในลกัษณะท่ีมีกำรขดักนัของ
ผลประโยชน์ 

กำรคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจท่ีได้มำโดยหน้ำท่ีในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  อนัมีควรไดซ่ึ้งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  ไม่วำ่จะเป็นกำรให้สินบน  
ในรูปแบบใดก็ตำม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอให้หรือกำรให้ค  ำมั่นสัญญำ  กำรเรียกรับเงินหรือทรัพย์และ
ผลประโยชน์อ่ืน  ท่ีไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจำ้หน้ำท่ีรัฐและหน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนก็ตำม  อีกทั้ง  ยงั
รวมไปถึงกำรเอ้ือประโยชน์ใหต้วัเองหรือพวกพอ้ง  ท่ีจะเป็นกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีอนัไดม้ำซ่ึงประโยชน์ในทำง
มิชอบ   เวน้แต่  จะเป็นกำรท ำตำมระเบียบปฏิบติัหรือระเบียบขอ้บงัคบั  ขนบธรรมเนียม   หรือจำรีตประเพณี
ในทำงกำรคำ้ท่ีสำมำรถกระท ำได ้

กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) หมำยถึง กำรประเมิน ควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดเหตุกำรณ์ 
และผลกระทบของเหตุกำรณ์นั้น หำกเกิดข้ึนจะมีผลต่อบริษทัมำกหรือนอ้ยเพียงใด 

กลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรกระท ำ 5 อยำ่งดงัน้ี 
1.) กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง (Avoid) 
2.) กำรก ำจดัควำมเส่ียง (Elimination) 
3.) กำรท ำใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด (Minimization) 
4.) กำรรวมจดักำรควำมเส่ียง (Share กระจำยคนรับผดิชอบ) 
5.) กำรยอมรับควำมเส่ียง (Accept ควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่อยู่ในระดบัท่ีตอ้งกำร และยอมรับไดอ้ยูแ่ลว้ไม่

ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติม เพื่อลดควำมเส่ียงหรือผลกระทบควำมเส่ียง หำกเกิดข้ึน) 
 
4. สรุปหน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

พนกังำนทุกท่ำนในบริษทั มีหนำ้ท่ีวิเครำะห์กิจกรรมท่ีท ำ และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
จำกกำรท ำกิจกรรมนั้นๆ พร้อมระบุควำมเส่ียง และหำแนวทำงแกไ้ข  ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 
แต่หำกควำมเส่ียงท่ีไดต้อ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกพนกังำนท่ำนอ่ืน ผูบ้ริหำรระดบัท่ีสูง หรือเปล่ียนแปลง
นโยบำยจะระบุประเด็น ควำมเส่ียงท่ีคำดวำ่จะเกิดเหล่ำนั้น พร้อมแนวทำงท่ีคิดวำ่จะสำมำรถลดควำมเส่ียง
ได ้หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีไม่มีแนวทำงป้องกนัก็ตอ้งระบุผลกระทบ ควำมร้ำยแรง และควำมถ่ีในกำรเกิด
ควำมเส่ียงนั้นๆ เพื่อน ำควำมเส่ียงมำช่วยกนัวเิครำะห์และหำทำงแกไ้ขในทีมงำนบริหำรควำมเส่ียง 
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ทีมงำนบริหำรควำมเส่ียง  มีหน้ำท่ีรวบรวมควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในบริษทั พร้อม
วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมถ่ีท่ีคำดวำ่จะเกิดและแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัควำมเส่ียงเหล่ำนั้น โดยจดัให้มี
กำรประชุม ทุก 1 เดือน เพื่อน ำเสนอรำยงำนให้กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ทีมงำนบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วย ผูรั้บผิดชอบสูงสุดของทุกฝ่ำย  ซ่ึงมี
กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นประธำน หรือบุคคลอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแต่งตั้ง โดยมีเลขำท่ี
ประชุม คือ เลขำนุกำรบริษทั หรือนิติกรของบริษทั ซ่ีงมีหน้ำท่ีประสำนงำน รวบรวมเอกสำร เป็นผูเ้ก็บ
เอกสำรเก่ียวกับควำมเส่ียงต่ำงๆ ของบริษัท พร้อมเป็นผูจ้ ัดท ำรำยงำนกำรประชุมทุกคร้ังท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงจะจดัให้มีกำรประชุม ทุก 2 เดือน มีหน้ำท่ีเห็นชอบกำรด ำเนินกำร
อย่ำงไรกบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ ควำมเส่ียงใดท่ีตอ้งป้องกนั ควำมเส่ียงท่ีตอ้งแก้ไข โดยเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ และควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดจำกควำมเส่ียงเหล่ำนั้น ในกำรตดัสินใจอนุมติัจดักำรควำม
เส่ียงตำมท่ีก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับไดต้ำมตำรำงระดบัผลกระทบต่อองค์กร (Impact) และ
น ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจในกระบวนกำร หรือกำรแกไ้ขนโยบำยของบริษทั เพื่อลดควำมเส่ียงหรือ
ป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวตำมท่ีทีมงำนบริหำรควำมเส่ียงน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีปรับปรุง
แกไ้ข ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบริษทั  เพื่อลดควำมเส่ียงต่ำงๆ ภำยในบริษทั หรือควำมเส่ียงและนโยบำย
ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  มีหนำ้ท่ีพิจำรณำสอบทำน ให้ควำมเห็นชอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้
(Risk Appetite) ให้ค  ำปรึกษำคณะท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียง พิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำน
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียง  รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำร
จดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั  และน ำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้กบัคณะกรรมกำร
บริษทัอนุมติั 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1  ทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนวธีิปฏิบติั หรือมีวธีิกำรปฏิบติัใหม่ หรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เกิดข้ึนในองคก์ร
หรือทุกๆ 6 เดือนแลว้แต่อยำ่งใดจะเกิดก่อน เลขำท่ีประชุมทีมงำนบริหำรควำมเส่ียงจะเชิญ ทีมงำนบริหำร
ควำมเส่ียงเขำ้ร่วมประชุม และช่วยกนัวเิครำะห์ควำมเส่ียงท่ีคำดวำ่จะเกิด หรือผลกระทบท่ีคำดวำ่จะเกิดใน
หน่วยงำนของตวัเองท่ีรับผิดชอบอยู ่ และน ำไปปรับปรุงระบบ ระเบียบวิธีปฏิบติังำนท่ีท ำในปัจจุบนัให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงท่ีไดจ้ำกมติท่ีประชุมทีมงำนบริหำรควำมเส่ียงหรือหำกมีควำมเส่ียงท่ีทีมงำนบริหำร
ควำมเส่ียงไม่สำมำรถตดัสินใจได ้ตอ้งท ำขอ้สรุปให้กรรมกำรผูจ้ดักำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
หรือคณะกรรมกำรบริษทัในกำรตดัสินใจแลว้แต่กรณี 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน :    เร่ือง กำรจดักำรควำมเส่ียง 
รหสัเอกสำร : ERM-AR วนัท่ีบงัคบัใช ้: 27 กุมภำพนัธ์ 2563 แกไ้ขคร้ังท่ี : 02 
 

5.2 หลงัจำกวเิครำะห์ควำมเส่ียง ผลกระทบ และแนวทำงป้องกนั หรือลดควำมเส่ียงแลว้ผูรั้บผิดชอบ
ฝ่ำยท่ีเป็นตัวแทนในท่ีประชุมทีมงำนบริหำรควำมเส่ียง จะกลับไปแก้ไข หรือสร้ำงระบบระเบียบ
ปฏิบติังำน ข้ึนมำเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมติท่ีประชุมทีมงำนบริหำรควำมเส่ียง และน ำระบบ ระเบียบปฏิบติั 
ใหผู้มี้อ  ำนำจลงนำมสั่งกำรถือเป็นวธีิปฏิบติัของบริษทัต่อไป 

5.3 เพื่อเป็นกำรติดตำม และตรวจสอบ เฝ้ำระวงัควำมเส่ียงเหล่ำนั้น ในระเบียบปฏิบติัตอ้งบอกถึง
ดชันีช้ีวดั ควำมเส่ียง เพื่อสร้ำงระบบเฝ้ำระวงัควำมเส่ียง โดยระบุควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ควำมเส่ียงท่ีตอ้ง
แจง้ใหผู้บ้ริหำร ทรำบ ควำมเส่ียงท่ีตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุง และเรียกประชุม 

5.4 มีกำรติดตำมกำรจดักำรควำมเส่ียงของระดบัฝ่ำยงำนต่ำงๆ ในแต่ละเดือน รวมถึงกำรบนัทึกกำร
ประชุมและกำรรวบรวมขอ้มูล / รำยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติักำรบริหำรควำมเส่ียง และก ำหนด
ช่ือผูรั้บผดิชอบในกำรเฝ้ำระวงัควำมเส่ียงเหล่ำนั้น 

5.5 เม่ือถึงวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงน ำเสนอรำยงำนกำรประชุมจำกทีมงำนให้กบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อสอบทำน และให้
ควำมเห็นชอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) 

5.6 อ ำนำจอนุมติักำรจดักำรควำมเส่ียง 
ระดบัผลกระทบต่อองคก์ร (Impact) อ ำนำจอนุมติัวิธีจดักำรควำมเส่ียง 

1 หวัหนำ้งำน ผูจ้ดักำร 
2 ผูจ้ดักำรอำวโุส 
3 ผูอ้  ำนวยกำรหรือผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

5.7 ดชันีช้ีวดัควำมเส่ียง 
 ควำมน่ำจะเกิด (Likelihood) 

ระดบั เชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ 
 เคยเกิด คำดวำ่จะเกิด ควำมถ่ี 

1 ยำกท่ีจะเกิด เกินกวำ่ 3 ปี 1 คร้ังต่อเดือน 
2 เป็นไปไดน้อ้ย ทุก 2 – 3 ปี 2 – 3 คร้ังต่อเดือน 
3 อำจจะเกิดข้ึนบำ้ง ทุกปี 4 - 5 คร้ังต่อเดือน 
4 น่ำจะเกิดข้ึนบ่อย ทุกไตรมำส 6 - 8 คร้ังต่อเดือน 
5 มีโอกำสเกิดข้ึนทุกคร้ัง ทุกเดือน >8 คร้ังต่อเดือน 
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 ระดบัผลกระทบต่อองคก์ร (Impact) 
ระดบัผลกระทบต่อ

องคก์ร 
จ ำนวนเงิน ระดบังำน / โครงกำร จ ำนวนคร้ัง 

ท่ีหยดุด ำเนินงำนต่อปี 
1 <= 100,000 งำนประจ ำวนั <=1 คร้ัง 
2 100,001 -  1,000,000 แผนงำน / โครงกำรทัว่ไป 2 – 3 คร้ัง 
3 1,000,001 - 5,000,000 บำงส่วนของโครงกำรส ำคญั 4 – 5 คร้ัง 
4 5,000,001 - 10,000,000 แผนงำน /โครงกำรส ำคญั 6 - 10 คร้ัง 
5 > 10,000,001 ทั้งองคก์ร > 10  คร้ัง 

 

6. ก าหนดการทบทวนแบบฟอร์มเอกสาร 
โดยแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยในจะท ำกำรทบทวนทุก 1 ปี ทั้งดำ้นนโยบำยบริหำรควำม

เส่ียงขององคก์ร และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

7. การจัดเกบ็เอกสาร และท าลายบันทกึ 
 เอกสำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมตลำด จดัเก็บไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ 5  ปี หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

8. ดัชนีช้ีวดัทีเ่กีย่วข้อง 

 กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง หรือมีกำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจยัภำยอกองคก์รหรือมีกำร
เปล่ียนแปลงวธีิกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน 

 รำยงำนสรุปควำมเส่ียงภำยในองคก์ร 
 แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 ดชันีช้ีวดัควำมเส่ียง 
 รำยงำน ระบบติดตำม ควบคุมควำมเส่ียง 
 กำรทบทวนควำมเส่ียงของบริษทั 

 


