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1. วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จอันอำจจะมีเหตุจำกปั จจัยภำยใน หรื อภำยนอกองค์กร ซึ่ ง
ครอบคลุมถึง ควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยให้พนักงำนในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งใน
ที่น้ ี หมำยถึง บริ ษทั แอร์ โรว์ ซิ นดิเคท จำกัด (มหำชน) และ บริ ษทั เจ.เอส.วี. เทคนิ คอล จำกัด ได้มีควำมรู ้และ
ควำมเข้ำใจถึงกำรวิเครำะห์ และกระบวนกำรในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รวมไปถึงกำรทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
เมื่อเกิ ดเหตุกำรณ์ หรื อควำมเสี่ ยงดังกล่ำวขึ้น จะได้มีผูร้ ับผิดชอบ และดำเนิ นกำรได้ทนั เวลำ และให้ถือว่ำเป็ น
สิ่ งหนึ่ ง ที่ พนักงำนจะต้องช่ วยกันสอดส่ องดู แลเสมื อนเป็ นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ งขององค์ก รที่ ทุกคนจะต้อง
ปฏิ บ ัติ ร่ ว มกัน ตลอดจนมี ก ำรติ ด ตำมควบคุ ม ควำมเสี่ ย งไปตำมที่ บ ริ ษ ัท ได้ก ำหนด ลดควำมกัง วลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนและผูบ้ ริ หำรตลอดจนผูร้ ่ วมลงทุน ให้มีควำมมัน่ ใจและเพื่อประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้กำหนดให้มีดชั นีช้ ีวดั กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ชดั เจนและมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในเวลำที่เหมำะสม
2. มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง
 COSO ERM
 รำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
 รำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่
3. นิยามศัพท์เฉพาะ
ควำมเสี่ ยง หมำยถึง เหตุกำรณ์ / กำรกระทำใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอน และจะ
ส่ งผลกระทบหรื อสร้ำงควำมเสี ยหำย (ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน) หรื อควำมล้มเหลวหรื อลดโอกำสที่จะ
บรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ตำมแผนปฏิบตั ิ
ควำมเสี่ ยงทำงธุ รกิจ คือ กำรไม่สำมำรถจัดกำรควำมสู ญเสี ย หรื อกำรเสี ยโอกำสที่พึงมีทำงธุ รกิจ กำรไม่
ดำเนิ นกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเหมำะสมทำให้องค์กรเสี ยโอกำสทำงธุ รกิจ หรื อได้รับควำมเสี ยหำยซึ่ งยำกที่
จะแก้ไข บำงครั้งทำให้องค์กรล้มเหลว และไม่สำมำรถใช้โอกำสในธุ รกิจทำให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร
โอกำส หมำยถึ ง เหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อน ที่ ห ำกเกิ ด ขึ้ นจะมี ผ ลกระทบในเชิ ง บวกต่ อ
วัตถุประสงค์หรื อเป้ำหมำยขององค์กร
ระบบบริ หำรควำมเสี่ ยง หมำยถึง ระบบกำรบริ หำรปั จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนกำรกำร
ดำเนิ นกำรต่ำงๆ โดยลดมู ลเหตุ แต่ล ะโอกำสที่ จะท ำให้เกิ ดควำมเสี ยหำย เพื่ อให้ระดับของควำมเสี่ ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่สำมำรถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่ำงมี
ระบบ โดยคำนึงถึงกำรบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบตั ิ
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กำรทุจริ ต หมำยถึง กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่, อำนำจ , อิทธิ พลที่ตนมีอยู่ หรื อกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่
ในทำงที่มิชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ดว้ ย
โดยชอบด้วยกฎหมำย ต่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้ จกั อำทิ กำรทำหลักฐำนกำรเงิ นที่ เป็ นเท็จ กำรนำ
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ส่วนตัว กำรเบียดบัง กำรยกยอกฉ้อโกง กำรกระทำในลักษณะที่มีกำรขัดกันของ
ผลประโยชน์
กำรคอร์ รั ป ชั่น หมำยถึ ง กำรใช้อ ำนำจที่ ไ ด้ม ำโดยหน้ำ ที่ ใ นกำรแสวงหำประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ
ประโยชน์อื่นใด อันมีควรได้ซ่ ึ งก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้สินบน
ในรู ป แบบใดก็ ต ำม ไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรเสนอให้ ห รื อ กำรให้ ค ำมั่น สั ญ ญำ กำรเรี ย กรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์แ ละ
ผลประโยชน์อื่น ที่ไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐและหน่ วยงำนของภำครัฐและเอกชนก็ตำม อีกทั้ง ยัง
รวมไปถึงกำรเอื้อประโยชน์ให้ตวั เองหรื อพวกพ้อง ที่จะเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่อนั ได้มำซึ่ งประโยชน์ในทำง
มิชอบ เว้นแต่ จะเป็ นกำรทำตำมระเบียบปฏิ บตั ิหรื อระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยม หรื อจำรี ตประเพณี
ในทำงกำรค้ำที่สำมำรถกระทำได้
กำรประเมินควำมเสี่ ยง (Risk Assessment) หมำยถึง กำรประเมิน ควำมน่ำจะเป็ นของกำรเกิดเหตุกำรณ์
และผลกระทบของเหตุกำรณ์น้ นั หำกเกิดขึ้นจะมีผลต่อบริ ษทั มำกหรื อน้อยเพียงใด
กลยุทธ์กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรกระทำ 5 อย่ำงดังนี้
1.) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง (Avoid)
2.) กำรกำจัดควำมเสี่ ยง (Elimination)
3.) กำรทำให้เกิดน้อยที่สุด (Minimization)
4.) กำรรวมจัดกำรควำมเสี่ ยง (Share กระจำยคนรับผิดชอบ)
5.) กำรยอมรับควำมเสี่ ยง (Accept ควำมเสี่ ยงที่มีอยู่ อยู่ในระดับที่ตอ้ งกำร และยอมรับได้อยูแ่ ล้วไม่
ต้องดำเนินกำรใดๆ เพิ่มเติม เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อผลกระทบควำมเสี่ ยง หำกเกิดขึ้น)
4. สรุ ปหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
พนักงำนทุกท่ำนในบริ ษทั มีหน้ำที่วิเครำะห์กิจกรรมที่ทำ และวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรทำกิจกรรมนั้นๆ พร้อมระบุควำมเสี่ ยง และหำแนวทำงแก้ไข ป้ องกันควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
แต่หำกควำมเสี่ ยงที่ได้ตอ้ งอำศัยควำมร่ วมมือจำกพนักงำนท่ำนอื่น ผูบ้ ริ หำรระดับที่สูง หรื อเปลี่ยนแปลง
นโยบำยจะระบุประเด็น ควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะเกิดเหล่ำนั้น พร้อมแนวทำงที่คิดว่ำจะสำมำรถลดควำมเสี่ ยง
ได้ หรื อเป็ นควำมเสี่ ยงที่ไม่มีแนวทำงป้ องกันก็ตอ้ งระบุผลกระทบ ควำมร้ ำยแรง และควำมถี่ ในกำรเกิ ด
ควำมเสี่ ยงนั้นๆ เพื่อนำควำมเสี่ ยงมำช่วยกันวิเครำะห์และหำทำงแก้ไขในทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง

Page |5

บริ ษทั แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน : เรื่ อง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
รหัสเอกสำร : ERM-AR
วันที่บงั คับใช้ : 27 กุมภำพันธ์ 2563
แก้ไขครั้งที่ : 02
ที ม งำนบริ หำรควำมเสี่ ยง มี หน้ำ ที่ รวบรวมควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ดขึ้ นในบริ ษ ทั พร้ อม
วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมถี่ที่คำดว่ำจะเกิ ดและแนวทำงแก้ไขและป้ องกันควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น โดยจัดให้มี
กำรประชุ ม ทุก 1 เดือน เพื่อนำเสนอรำยงำนให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
พิจำรณำปรั บปรุ งแก้ไ ข ทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ย ง ประกอบด้วย ผูร้ ั บผิดชอบสู งสุ ดของทุก ฝ่ ำย ซึ่ ง มี
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นประธำน หรื อบุคคลอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงแต่งตั้ง โดยมีเลขำที่
ประชุ ม คือ เลขำนุ กำรบริ ษทั หรื อนิ ติกรของบริ ษทั ซี่ งมีหน้ำที่ประสำนงำน รวบรวมเอกสำร เป็ นผูเ้ ก็บ
เอกสำรเกี่ ย วกับ ควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ของบริ ษ ัท พร้ อ มเป็ นผู จ้ ัด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม ทุ ก ครั้ งที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งจะจัดให้มีกำรประชุ ม ทุก 2 เดื อน มีหน้ำที่ เห็ นชอบกำรดำเนิ นกำร
อย่ำงไรกับควำมเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ ควำมเสี่ ย งใดที่ ตอ้ งป้ องกัน ควำมเสี่ ยงที่ ตอ้ งแก้ไข โดยเปรี ยบเที ย บ
ผลประโยชน์ และควำมเสี ยหำยที่คำดว่ำจะเกิดจำกควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น ในกำรตัดสิ นใจอนุ มตั ิจดั กำรควำม
เสี่ ยงตำมที่ กำหนดขอบเขตควำมเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ตำมตำรำงระดับผลกระทบต่อองค์กร (Impact) และ
นำเสนอให้ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจในกระบวนกำร หรื อกำรแก้ไขนโยบำยของบริ ษทั เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อ
ป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวตำมที่ทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ปรับปรุ ง
แก้ไข กำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อลดควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ภำยในบริ ษทั หรื อควำมเสี่ ยงและนโยบำย
ที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเสนอ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่พิจำรณำสอบทำน ให้ควำมเห็นชอบควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ให้คำปรึ กษำคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง พิจำรณำแต่งตั้งคณะทำงำน
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงและกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงที่ สำคัญ และนำเสนอนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้กบั คณะกรรมกำร
บริ ษทั อนุมตั ิ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิ หรื อมีวธิ ี กำรปฏิบตั ิใหม่ หรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในองค์กร
หรื อทุกๆ 6 เดือนแล้วแต่อย่ำงใดจะเกิดก่อน เลขำที่ประชุมทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงจะเชิ ญ ทีมงำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงเข้ำร่ วมประชุม และช่วยกันวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำจะเกิด หรื อผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดใน
หน่ วยงำนของตัวเองที่รับผิดชอบอยู่ และนำไปปรับปรุ งระบบ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำนที่ทำในปั จจุบนั ให้
สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้จำกมติที่ประชุมทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงหรื อหำกมีควำมเสี่ ยงที่ทีมงำนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงไม่สำมำรถตัดสิ นใจได้ ต้องทำข้อสรุ ปให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรตัดสิ นใจแล้วแต่กรณี
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5.2 หลังจำกวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง ผลกระทบ และแนวทำงป้ องกัน หรื อลดควำมเสี่ ยงแล้วผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ ำยที่ เ ป็ นตัว แทนในที่ ป ระชุ ม ที ม งำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง จะกลับ ไปแก้ไ ข หรื อ สร้ ำ งระบบระเบี ย บ
ปฏิบตั ิงำน ขึ้นมำเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุ มทีมงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง และนำระบบ ระเบียบปฏิบตั ิ
ให้ผมู ้ ีอำนำจลงนำมสั่งกำรถือเป็ นวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั ต่อไป
5.3 เพื่อเป็ นกำรติดตำม และตรวจสอบ เฝ้ ำระวังควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น ในระเบียบปฏิบตั ิตอ้ งบอกถึ ง
ดัชนี ช้ ีวดั ควำมเสี่ ยง เพื่อสร้ำงระบบเฝ้ำระวังควำมเสี่ ยง โดยระบุควำมเสี่ ยงที่ยอมรับ ได้ ควำมเสี่ ยงที่ตอ้ ง
แจ้งให้ผบู ้ ริ หำร ทรำบ ควำมเสี่ ยงที่ตอ้ งดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุ ง และเรี ยกประชุม
5.4 มีกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของระดับฝ่ ำยงำนต่ำงๆ ในแต่ละเดือน รวมถึงกำรบันทึกกำร
ประชุมและกำรรวบรวมข้อมูล / รำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบตั ิกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำหนด
ชื่อผูร้ ับผิดชอบในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น
5.5 เมื่อถึงวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงนำเสนอรำยงำนกำรประชุ มจำกทีมงำนให้กบั คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อสอบทำน และให้
ควำมเห็นชอบควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
5.6 อำนำจอนุมตั ิกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
ระดับผลกระทบต่อองค์กร (Impact)
1
2
3
4
5

อำนำจอนุมตั ิวิธีจดั กำรควำมเสี่ ยง
หัวหน้ำงำน ผูจ้ ดั กำร
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
ผูอ้ ำนวยกำรหรื อผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง

5.7 ดัชนีช้ ีวดั ควำมเสี่ ยง
 ควำมน่ำจะเกิด (Likelihood)
ระดับ
1
2
3
4
5

เชิงคุณภำพ
เคยเกิด
ยำกที่จะเกิด
เป็ นไปได้นอ้ ย
อำจจะเกิดขึ้นบ้ำง
น่ำจะเกิดขึ้นบ่อย
มีโอกำสเกิดขึ้นทุกครั้ง

คำดว่ำจะเกิด
เกินกว่ำ 3 ปี
ทุก 2 – 3 ปี
ทุกปี
ทุกไตรมำส
ทุกเดือน

เชิงปริ มำณ
ควำมถี่
1 ครั้งต่อเดือน
2 – 3 ครั้งต่อเดือน
4 - 5 ครั้งต่อเดือน
6 - 8 ครั้งต่อเดือน
>8 ครั้งต่อเดือน
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 ระดับผลกระทบต่อองค์กร (Impact)
ระดับผลกระทบต่อ
องค์กร
1
2
3
4
5

จำนวนเงิน

ระดับงำน / โครงกำร

<= 100,000
100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 10,000,000
> 10,000,001

งำนประจำวัน
แผนงำน / โครงกำรทัว่ ไป
บำงส่ วนของโครงกำรสำคัญ
แผนงำน /โครงกำรสำคัญ
ทั้งองค์กร

จำนวนครั้ง
ที่หยุดดำเนิ นงำนต่อปี
<=1 ครั้ง
2 – 3 ครั้ง
4 – 5 ครั้ง
6 - 10 ครั้ง
> 10 ครั้ง

6. กาหนดการทบทวนแบบฟอร์ มเอกสาร
โดยแผนกที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในจะทำกำรทบทวนทุก 1 ปี ทั้งด้ำนนโยบำยบริ หำรควำม
เสี่ ยงขององค์กร และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
7. การจัดเก็บเอกสาร และทาลายบันทึก
เอกสำรเกี่ยวกับกำรส่ งเสริ มตลำด จัดเก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด
8. ดัชนีชี้วดั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
 กำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยอกองค์กรหรื อมีกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำน
 รำยงำนสรุ ปควำมเสี่ ยงภำยในองค์กร
 แผนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
 ดัชนีช้ ีวดั ควำมเสี่ ยง
 รำยงำน ระบบติดตำม ควบคุมควำมเสี่ ยง
 กำรทบทวนควำมเสี่ ยงของบริ ษทั

