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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการบริหารความเส่ียง 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

 

1. ความส าคญั 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักว่า สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจมีความซับซ้อน และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ จึงให้ความส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร และบูรณาการวฒันธรรมด้านความ
เสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยการริเริ่มโดยผู้น าองค์กร (Tone from the top) ภาระรับผิดชอบต่อความเสี่ยง 
(Accountability) การสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ (Effective Communication) การสร้างแรงจูงใจและการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล (Incentives & HR Practices) ใหอ้ยู่ในทุกกระบวนการท างาน เพื่อลดผลกระทบ
และความเสยีหายทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกจิ โดยมุ่งเน้น
บรหิารจดัการความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ เพื่อให้ทุกกระบวนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รและผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว  

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จึงจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบันี้ขึน้ใหส้อดคล้องตามยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าหมายดา้นความยัง่ยนืของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์และแนวทางการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วน
ได้เสีย รวมทั ้งกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทั ้งองค์กร ของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) กรอบการบริหารความเสี่ยงและความยัง่ยนื 
Sustainability and enterprise risk management ของ WBCSD และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
สากล ISO 31000 Risk Management เพื่อให้เกิดการบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ 
ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 

2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคบักับเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บริษัท เครือเจรญิโภคภณัฑ์ จ ากัด และบริษัทในเครอืทุกบรษิัทที่บริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ์ จ ากดั 
มอี านาจบรหิาร ซึ่ง “บรษิัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบบันี้ให้หมายถึง บรษิัทหนึ่ ง ๆ ที่น าเอาเอกสาร
ฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 



 

 

นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการบรหิารความเสีย่ง เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ หน้า 2 จาก 10 

3. วตัถปุระสงค์ 

3.1 เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานมแีนวปฏิบตัิในการบรหิารความเสี่ยง และใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการตดัสนิใจในการด าเนินงานใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมดา้นความเสีย่ง 

3.2 เพื่อให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มปีระสทิธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกันทัว่ทัง้
องคก์ร  

3.3 เพื่อให้ความเสี่ยงที่อยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและกระบวนการท างานได้รับการบรหิาร
จดัการใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1   คณะกรรมการบริษทั  

4.1.1 พจิารณาอนุมตันิโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารความเสีย่ง 
4.1.2 พจิารณาอนุมตัริะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และกลยุทธ์การบรหิาร

ความเสีย่ง  
4.1.3 ก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งและความเพยีงพอของการควบคุมภายใน รวมถงึให้

เกดิการน านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม  
 

4.2 ผู้บริหาร 

4.2.1 ก าหนดข้อความแสดงความมุ่งมัน่ในการยอมรับความเสี่ยง  (Risk Appetite 
Statement) แผนการด าเนินงาน และตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกจิ 

4.2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) และระดับ 
ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) ใหเ้หมาะสมกบับรบิททางธุรกจิ 

4.2.3 ก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบด้านการบรหิารความเสี่ยง
พรอ้มทัง้จดัใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  

4.2.4 บรหิารจดัการความเสี่ยงในการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยค านึงถงึ
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกจิ รวมถงึชื่อเสยีงและ
ภาพลกัษณ์องคก์ร 

4.2.5 บรหิารจดัการเหตุการณ์ในภาวะวกิฤต เพื่อลดผลกระทบและให้ธุรกิจกลบัสู่ภาวะ
ปกต ิ
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4.2.6 ส่งเสรมิให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้
องคก์ร 

4.2.7 ติดตามดูแล บริหารจัดการ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏบิตั ิ

4.2.8 ติดตามปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มที่จะท าให้แผนงานไม่
บรรลุผลส าเร็จ หรอืกรณีเกิดเหตุการณ์ความเสีย่งทีเ่กดิขึ้น และน าข้อมูลทีไ่ดร้บัมา
ปรบัปรุงแผนงานเป็นระยะ 

4.2.9 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อสรา้งการตระหนักรูใ้ห้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกระดบั  

4.2.10 สนับสนุนทรัพยากรและส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอืในการบรหิารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์ร 

4.2.11 รายงานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ 
  

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียง 

4.3.1 พัฒนาเครื่องมือและขัน้ตอนการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ เจ้าของ 
ความเสี่ยง (Risk Owner) สามารถระบุ ประเมนิ ติดตาม และรายงานความเสีย่งใน
รูปแบบเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร  

4.3.2 จดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งในทุกกิจกรรมทางธุรกจิที่
อาจจะกระทบกบัแผนการจดัการขององคก์ร  

4.3.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพใหส้อดคล้องกบันโยบาย วตัถุประสงค ์กลยุทธ์ 
และบรบิทขององคก์ร รวมถึงการจดัการความต่อเนื่องของธุรกจิในทุกกิจกรรมทาง
ธุรกจิ และกระบวนการท างาน  

4.3.4 ทบทวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Profile) และประสทิธิผลของการจดัการ รวมทัง้
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพ 
แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืมแีนวโน้มทีแ่ผนงานจะไม่บรรลุผลส าเรจ็ 

4.3.5 ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งองค์กร รวมทัง้ประสานงานกบัเจ้าของ
ความเสีย่ง เพื่อตดิตามการบรหิารความเสีย่ง  

4.3.6 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัผลการประเมนิความเสีย่ง เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ใช้ในการตรวจสอบประสทิธผิล ความเหมาะสม และความเพยีงพอของการควบคุม
ภายใน  
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4.3.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบ  

4.3.8 สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะความสามารถในการบรหิาร
ความเสีย่ง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าดา้นการบรหิารความเสีย่งแก่บุคลากร  

4.3.9 ปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร  
 

4.4 เจ้าของความเส่ียง 
4.4.1 ระบุ วเิคราะห์ ประเมนิ วางแผนและก าหนดมาตรการการบรหิารความเสีย่งในส่วน

งานทีร่บัผดิชอบ  
4.4.2 ทบทวนความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบตัิงาน และวางแผนเพื่อลด

ความเสีย่ง 
4.4.3 ด าเนินการ ติดตาม ควบคุมและดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหาร  

ความเสีย่งและใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
4.4.4 รายงานสถานะของความเสีย่งและความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง  
 

4.5 พนักงาน  
4.5.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้ง และนโยบายและแนวปฏบิตั ิ
4.5.2 ด าเนินการและรายงานความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารความเสีย่งใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา  

 

5. แนวปฏิบติั 

5.1 ระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Identification) ทีจ่ะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ครอบคลุมทุกปัจจัยทัง้ความเสี่ยงที่เคย
เกดิขึน้ ความเสีย่งปัจจุบนัและความเสีย่งใหม่ ๆ (Emerging Risks) ทีอ่าจจะเกดิขึน้  

5.2 ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง (Risk Prioritization) ตามบริบทธุรกิจให้ครอบคลุม 
ความเสี่ยงองค์กร อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติการ  (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ( Liquidity Risks)  
ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risks) ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risks) 
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5.3 จดัท าแผนกลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งองคก์รทีเ่ชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์
และระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

5.4 ก าหนดมาตรการ และแผนการจดัการความเสีย่ง (Risk Treatment) ทีช่่วยลดผลกระทบและ/
หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5.5 ก าหนดแผนการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนจัดการความเสี่ยง ( Incident 
Management) ใหก้ารด าเนินงานสามารถกลบัคนืสู่สภาวะปกตโิดยเรว็ทีสุ่ด  

5.6 น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง โดยใชข้อ้มูลทีช่ดัเจน (Clearly) 
ทนัสมยั (Timely) เกี่ยวขอ้ง (Relevant) และทีพ่รอ้มใช ้(Available Information) มาวเิคราะห์
เพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

5.7 สื่อสารข้อมูลและแนวทางการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัว่ทัง้องค์กร โดย
ค านึงถงึกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 

5.8 ทบทวนความเสีย่ง และติดตามดูแลการด าเนินงานและกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่าง
สม ่าเสมอ หรอืกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีส่ าคญั 

5.9 จดัใหม้กีารทดสอบความสามารถในการรบัภาวะวกิฤต (Stress Test) เป็นประจ า หรอืเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงจากปัจจยัเสีย่งทีม่นีัยส าคญั 

5.10 รายงานผลการประเมนิความเสีย่ง ประสทิธิผลของมาตรการจดัการและผลการด าเนินงาน
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

5.11 ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน 
การด าเนินงานและมปีระสทิธภิาพ 

 

6. การฝึกอบรม 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยัง่ยืนผ่าน 
การฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน
และผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ และสาธารณชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลหลงัการฝึกอบรมทุกครัง้ 
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7. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มีข้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรหิารความเสี่ยง 
สามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผูร้บัผดิชอบดา้นการบรหิารความเสีย่ง ดา้น
ก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ดา้นการตรวจสอบภายใน หรอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการ
ใด ๆ 

 

8. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

8.1 หลกัการบรรษทัภบิาล เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 
8.2 จรรยาบรรณธุรกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์(CPG Code of Conduct)  
8.3 COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

Enterprise Risk Management Framework 2017 
8.4 ISO 31000: 2018 Enterprise Risk Management Guidelines 
8.5 ESG Integrated Risk Management – WBCSD (the World Business Council for 

Sustainable Development) 

 

9. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
9.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
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ภาคผนวก ก  
ค านิยาม 

 

1. กลยุทธ ์
วธิทีางหรอืแนวทางทีก่ าหนดขึน้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายองคก์ร ซึ่งต้องก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ
และวิสัยทศัน์ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมหลักและความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ การก าหนดกลยุทธ์ที่
ชดัเจนจะท าให้เกิดการบรหิารงานและวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ น าไปสู่การ
ตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

 
2. การควบคมุภายใน (Internal Control) 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการท างานที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
องค์กร เพื่อด าเนินการควบคุมความเสี่ยง ให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า องค์กรจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคห์ลกัทีเ่กี่ยวกบักลยุทธ์องค์กร การด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ  และการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์

 
3. การบริหารเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเส่ียง (Incident management) 

การบรหิารเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้เนื่องจากการบรหิารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้ เพื่อลด
ผลกระทบและแก้ไขเหตุการณืที่เกิดขึ้นให้การด าเนินงานกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทัง้
จดัท ามาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้อกีในอนาคต 

 
4. การบริหารความเส่ียง 

กระบวนการด าเนินงานขององคก์รทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยใหอ้งคก์รลดสาเหตุของโอกาสที่
จะเกดิความเสยีหาย โดยใหร้ะดบัและขนาดของความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้อยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบั
ได้ ประเมนิได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมรีะบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององคก์รเป็นส าคญั  

 
5. การตอบสนองความเส่ียง 

การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมิน 
ความเสีย่ง ซึ่งพจิารณาจากโอกาสและผลกระทบ โดยเปรยีบเทยีบระดบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัระดบั
ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และความคุม้ค่าในการบรหิารความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 
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6. การทดสอบความสามารถในการรบัภาวะวิกฤต 
การทดสอบความสามารถขององค์กรในการรบัมือกบัเหตุการณ์ภาวะวิกฤตหรอืความท้าทายใน
รูปแบบต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์จ าลอง (Scenario) หรอืเงื่อนไขตามแบบจ าลอง 

 
7. เกณฑ์การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Criteria) 

ขอบเขต เงื่อนไข ทัง้ในเชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ใช้อ้างอิง ประเมนิความส าคญั และ
ระดบัความเสีย่งขององคก์ร โดยพจิารณาจากระดบัของโอกาส และผลกระทบของความเสีย่ง เกณฑ์ 
การประเมนิความเสีย่งจะสะทอ้นถงึค่านิยม นโยบาย วตัถุประสงค ์มุมมองของผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้
มาตรฐาน กฎหมาย นโยบาย และขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 
8. ข้อความแสดงความมุ่งมัน่ในการยอมรบัความเส่ียง (Risk Appetite Statement: RAS) 

ข้อความที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ขององค์กร ในการยอมรับหรอืไม่ยอมรับความเสี่ยงใด ๆ เพื่อให้
บุคลากรในองคก์รเข้าใจและตระหนักถงึความส าคญัและหน้าที่ความรบัผดิชอบเกี่ยวกบัความเสีย่ง 
ท าให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ และปลูกฝังวฒันธรรมการด้านความเสี่ยงใน
องคก์ร 

 
9. ความเส่ียง 

ผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร 
ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ  

 
10. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risks)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการบุคลากร กระบวนการท างาน 
การควบคุมภายใน และเทคโนโลยีที่ไม่มปีระสทิธิภาพ ท าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององคก์ร เช่น การไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ความล้มเหลวของระบบการด าเนินการ การ
ทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นต้น 

 
11. ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risks)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลขององค์กร ซึ่งสามารถบรหิาร
จัดการได้ด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยนั ้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาด ภยัธรรมชาติ การก่อการรา้ย เป็น
ต้น 
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12. ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risks) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า คู่ค้าหรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามสญัญาในการช าระหนี้ 
หรอืทีเ่กดิจากการไม่สามารถด าเนินไดต้ามขอ้ตกลงในสญัญา  

 
13. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risks) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ราคา
ตราสารทุน และราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภค ซึ่งอาจกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์ร 

 
14. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  (Liquidity Risks) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่งคก์รไม่สามารถช าระ หนี้สนิและภาระผูกพนัเมื่อถงึก าหนด เนื่องจากไม่
สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอ หรอืสามารถจดัหา
เงนิทุนไดแ้ต่ดว้ยต้นทุนทีสู่งเกนิกว่าทีจ่ะยอมรบัได้ 

 
15. ความเส่ียงใหม่ (Emerging Risks) 

ความเสี่ยงทีเ่กดิขึ้นใหม่ หรอืไม่เคยมมีาก่อน หรอืเหตุการณ์ยงัไม่ได้รบัการพจิารณาความเสีย่ง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความท้าทายต่อการด าเนินงาน และความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยความเสี่ยงใหม่อาจ
เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมต่าง ๆ เช่น กระบวนการใหม่  เทคโนโลยใีหม่ สถานทีท่ างานรูปแบบใหม่ หรอื 
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม หรอืการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ในองคก์ร 

 
16. เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner)  

บุคคล หรือหน่วยงาน ที่มีความรับผิดชอบและมีอ านาจในการจัดการความเสี่ยง  ตัง้แต่การระบุ 
ประเมนิ และวางแผนจดัการความเสี่ยง  รวมถึงดูแลให้มกีารด าเนินการตามมาตรการจดัการความ
เสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 
17. มาตรการจดัการความเส่ียง (Risk Management / Mitigation / Control Measure)  

มาตรการ หรอืแนวทางที่องค์กรก าหนด และด าเนินการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้
แนวทางต่าง ๆ  ตามที่ได้พจิารณา และอนุมตัิใหด้ าเนินการ โดยทัว่ไปมวีธิีการ ได้แก่ การหลกีเลีย่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Terminating Risk) การโอนความเสี่ยง (Transferring Risk) การลดระดับ
โอกาสหรอืผลกระทบ (Treating Risk) หรอื การยอมรบัความเสี่ยงนัน้ (Taking / Tolerating Risk) 
เป็นต้น  
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18. ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite)  
ระดบัของความเสีย่งทีอ่งคก์รตดัสนิใจยอมรบั โดยยงัคงความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายขององคก์ร รวมถงึกฎหมาย ระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 


