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1.

หลักการและเหตุผล
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด(“บริษัท”) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็น
พืน้ ฐานสาคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุน
ให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นได้ ความเสี่ยงหมายถึงโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของบริษัท โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

2.

วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“นโยบายฉบับนี้”) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. กาหนดกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อนาไป
ปฏิบัติทั่วทัง้ องค์กร
2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม

3.

ขอบเขต
นโยบายฉบับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กับทุกการดาเนินงาน รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจน
บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลและนิติบุคคลภายใต้การกากับดูแลของบริษัทฯ

4.

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี
การบริหารงานและการตัดสินใจประจาวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้ กาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความ
เสี่ยง
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททัง้ หมด ต้องได้รับการดาเนินการดังนี้
 ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

 ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูง
มากทัง้ หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ
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5.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในของบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณสมบัติ หน้าที่รับผิดชอบ เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิด ชอบ
รวมถึงกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
6. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ค วามรับผิดชอบในการปฏิบัติ ตามมาตรการการบริหารความเสี่ ย งที่
คณะทางานฯได้กาหนดขึ้น การรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน้าที่งาน และพนักงานทุกคนต้องสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ต่อคณะทางานฯ หากพบอุปสรรค
ต่อการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด

6.

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัท โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพื่อบริหารจัดการประเภทความเสี่ยงและควบคุมระดับให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและ
ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตั้งแต่การระบุประเภทความเสี่ยง แนวทางการประเมินความเสี่ยง และวิธีการ
กาหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปในแนวทางที่จะทาให้ องค์กรสามารถบรรลุผลพั นธกิ จ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดขึ้นภายใต้หลักการที่ว่า บริษัทจะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร
2. การกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือขอบเขตที่ฝ่ายบริหาร กาหนดระดับขอบเขตการตัดสินใจ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ ที่ยอมรับได้ โดยมั่นใจว่าภายใต้ขอบเขตดังกล่าว องค์กรจะยังคงสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อาจกาหนดเป็นถ้อยคา หรือข้อความที่แสดงให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน ระดับการยอมรับความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามที่
ปรากฎในข้อ “การประเมินระดับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ด้วย
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3. การระบุความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ต่ องมีการสอบทานและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่าเสมอ และครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ ตลอดจนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดประเภท
กลุ่มความเสี่ยงที่ต้องได้รับการพิจารณา ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มความเสีย่ งพื้นฐาน
กลุ่มความ
เสี่ยงหลัก
ความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์

กลุ่มความเสี่ยง
ย่อย
Strategic risk

ความหมาย
 ความเสี่ยงจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการ
แข่งขัน
 ความเสี่ยงต่อการดาเนินแผนกลยุทธ์ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่ได้กาหนดไว้
 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก การเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่มี
นัยสาคัญ จนทาให้กิจการไม่สามารถปกป้องคุณค่าของกิจการได้ ซึ่งมีผลต่อการเติบโต
ของกิจการและคุณค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น

Supply chain risk

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลน/เข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จาเป็น เช่น ไม่สามารถหา
ประกันภัยต่อได้ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อเป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน

Financial risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับชาระเงินและ/หรือจ่ายเงินล่าช้า
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการได้รับค่านายหน้าที่ต่ากว่าที่คาด
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดสภาพคล่องของคู่ค้า

ความเสี่ยงด้าน
การบริหาร

Human resource
risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
จาเป็น
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความสาคัญ

Operational risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ

Reporting risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือขาดข้อมูลสาหรับการ
ตัดสินใจ
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลสาคัญ

Customer
satisfaction risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการให้บริการที่ด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงกับลูกค้า
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กลุ่มความ
เสี่ยงหลัก
ความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

กลุ่มความเสี่ยง
ย่อย
Compliance risk

ความหมาย

ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

IT risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการลักลอบเข้าระบบสารสนเทศ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตลอดจนถึงข้อมูลที่สาคัญโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งจากบุคคลภายในและ
ภายนอก
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการไม่สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้ในเวลาที่
กาหนด
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่น ถูกกันไม่ให้เข้าถึง
ระบบสารสนเทศหรือข้อมูล เป็นต้น

ความเสี่ยงด้าน
การทุจริต

Fraud risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการให้และรับสินบน
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการเจตนาดัดแปลง/ปกปิด งบการเงินและ
รายงาน

ความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ

Disaster and
uncontrollable
risk

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากอาชญากรรม
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายนอกอื่น เช่น ภัยธรรมชาติ การเมือง
เศรษฐกิจ โรคระบาด และการจลาจล เป็นต้น

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ประกาศ
คาสั่งที่ควบคุมการดาเนินธุรกิจขององค์กร
 ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ
กระบวนการทางานที่มีการกาหนดไว้ในระดับปฏิบัติการ

 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของชื่อเสียงและการยอมรับทางสังคม
ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆจะดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล องค์กรจาเป็นต้องระบุสาเหตุที่ทาให้
เกิดความเสี่ยงนั้น การระบุความเสี่ยงและสาเหตุ กระทาได้โดยใช้เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติงานต่างๆเช่น
 การประชุมร่วมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Brain storming)
 การใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน มาประกอบ เช่น รายงาน
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น
 การสารวจความคิดเห็น
 การใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
Reputational risk

 การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา เช่น Fish-bone diagram หรือ Five whys Analysis
4. การประเมินระดับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การประเมินระดับความเสี่ยง จะพิจารณาจากความเป็นไปได้ (Likelihood, L) และ ผลกระทบหากความเสี่ยง
ประเภทนั้นเกิดขึ้น (Impact, I) โดยใช้การคานวณ ระดับความเสี่ยง = ความเป็นไปได้ (L) x ผลกระทบ (I)
ระดับความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถแบ่งออกเป็นช่วงลาดับตามค่าคะแนนความเสี่ยงได้ดังนี้
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ค่าคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากการ
นา Impact คูณกับ Likelihood
ความเสี่ยงระดับต่า
1-4
ความเสี่ยงระดับกลาง
5-8
ความเสี่ยงระดับสูง
9 - 12

ความเสี่ยงระดับสูงมาก
16

ความหมาย
ความเสี่ยงระดับต่า ซึ่งองค์กรควรรับทราบและติดตาม
ความเสี่ยงระดับกลาง ซึ่งองค์กรควรเผ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถดาเนินการรับมือได้อย่างทันท่วงทีหากความเสี่ยง
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะกระทบต่อการ
ดาเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นนัยสาคัญ องค์กร
จาเป็นต้องกาหนดมาตรการในการควบคุมและลดโอกาสเกิดหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงโดยเร็ว
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นจะกระทบ
ต่อการดาเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างรุนแรง องค์กร
จาเป็นต้องกาหนดมาตรการในการควบคุมและลดโอกาสเกิดหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงโดยทันทีและต้องได้รับการติดตาม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่าและระดับกลางซึ่งมีคะแนน
ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 8 ในขณะที่ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงตั้งแต่ 9 ขึ้นไป ถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทต้อง
ดาเนินการจัดการ
ภาพที่ 2 แสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (แนวเส้นสีน้าเงิน)

จากภาพข้างต้น ความเสี่ยงที่ 2 3 และ 4 ถือเป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงที่ 2 เป็นความ
เสี่ยงที่บริษัทต้องเฝ้าระวัง ในขณะที่ความเสี่ยงที่ 1 ถือเป็นความเสี่ยงสาคัญที่บริษัทต้องดาเนินการลดโอกาส
เกิดและ/หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ตารางที่ 2-1 แสดงระดับผลกระทบ
ระดับ

คาอธิบาย
•
•
•
•

4
•
•
•
•
•
•
•
3
•
•
•
•
•
•

ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันจนกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด และลูกค้า ทาให้การเติบโตต่ากว่าที่
ควรมากกว่า 10% ขึ้นไป
สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรคิดเป็นจานวนเงินทางอ้อมตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท หรือทาให้
การดาเนินงานหยุดชะงัก 8 ชั่วโมง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาดอย่างเป็นสาระสาคัญ แต่สามารถแก้ไข หรือชี้แจงได้
ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท
สูญเสียลูกค้าสาคัญ คิดเป็นรายได้ตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท
บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีจนต้องหยุดกิจการมากกว่า 3 วันหรือถูกเบี้ยปรับตั้งแต่500,000 บาทขึ้นไป

•
•
•
•

ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด แต่ควรเฝ้าระวัง
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันจนกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด และลูกค้า ทาให้การเติบโตต่ากว่าที่
ควรตั้งแต่ 1-10%
สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรคิดเป็นจานวนเงินทางอ้อมตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาทหรือทาให้การ
ดาเนินงานหยุดชะงัก 4 ชั่วโมง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผิดพลาด อย่างเป็นสาระสาคัญ และถูกตรวจพบโดยบุคลากรภายใน
ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท
สูญเสียลูกค้าสาคัญ คิดเป็นยอดขายตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท
บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีจนต้องหยุดกิจการ 1-3 วันหรือถูกเบี้ยปรับตั้งแต่ 100,000 – 500,00 บาท

•
•

ไม่กระทบต่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเล็กน้อย

•
2

1

ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่ากว่าระดับที่ยอมรับได้
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันจนอาจไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อได้
สูญเสียทรัพย์สิน บุคลากร และทรัพยากรคิดเป็นจานวนเงินทางอ้อมตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปหรือ ทา
ให้การดาเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 1 วัน
ข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาดอย่างเป็นสาระสาคัญและถูกตรวจพบ เช่น งบการเงินไม่ถูกต้อง และ
ถูกปรับโดยหน่วยราชการ
ความเสียหายตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
บริษัทตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย มากกว่า 5 วัน หรือถูกสอบถามจาก
หน่วยงานราชการ
สูญเสียลูกค้าสาคัญ คิดเป็นรายได้ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
บริษัทฯ ถูกดาเนินคดีจนไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อได้
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ระดับ

คาอธิบาย
•
•
•
•

สูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากรคิดเป็นจานวนเงินทางอ้อมต่ากว่า 100,000 บาท
ข้อมูลในระบบสารสนเทศผิดพลาดเล็กน้อย
ความเสียหายต่ากว่า 100,000 บาท
บริษัทได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงหรือผู้ได้รับผลกระทบ
• ได้รับการแจ้งยกเลิกคาสั่งซื้อ และลดหนี้ให้ลูกค้าต่ากว่า 100,000 บาท
• บริษัทฯ ถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ตารางที่ 3 แสดงระดับความถี่และความเป็นไปได้
ความถี่

4

Annual Frequency

Probability

Frequent : เกิดขึ้นทุกสัปดาห์
(แก้ไขจานวนครั้งต่อปี)

Almost certain : โอกาสเกิด 90%
ขึ้นไป

ไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ไว้รองรับหรือแก้ปัญหา

Likely : เกิดขึ้นทุกเดือน

Likely : โอกาสเกิด 65% - 90%

มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
แต่ไม่เพียงพอ หรือไม่มี
ประสิทธิผล

Possible : เกิดขึ้นในทุก

Possible : โอกาสเกิด 35% 65%

มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง ที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล
เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง

Unlikely : เกิดขึ้นในทุกปีขึ้นไป

Unlikely : โอกาสเกิด 1-35%

มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง ที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล
เชื่อถือได้มาก

3

2

1

7.

ช่องโหว่

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการจัดทา
รายงานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดประชุมเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนความ
เหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน การประชุม จะจัดให้มีทุกไตร
มาส และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทาหน้าที่บันทึก
รายงานการประชุม
นอกจากรายงานการประชุม เลขานุการและสมาชิกมีหน้าที่จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง และประธาน
คณะกรรมการความเสี่ยงนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ/หรืออนุมัติ
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

8.

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามที่ร ะบุในนโยบายฉบับนี้ ควรได้รับการ
ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการดาเนินธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กร การทบทวนควรดาเนินการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่นาเสนอการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งเพื่ อ พิจ ารณา และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและอนุมัติให้มีผลบังคับใช้
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

9.

ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง รายงานการประชุม
บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/ 256x
วันที่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สถานที่ xxxxxxxxxxxxxxxxx
เวลา xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
ชื่อ

ตาแหน่ง

วาระการประชุม
1) เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
2) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
3) รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
4) ระบุ และประเมินระดับความเสี่ยง (เก่า/ใหม่)
5) กาหนดแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ระบุใหม่ (ถ้ามี)
6) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระ

รายละเอียดสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

10.

ภาคผนวก 2 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ณ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563
Capability Category
Strategic Capability

Strategies and Objectives
•

•

Human Capability

•
•

Operational Capability

Risk Appetite

บริษัท สามารถดาเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยสามารถ
พัฒนาธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ (Cedant) และสามารถจัดหาบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsurer) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข และความ
ต้องการ ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือ
ช่องทางตามที่ได้วางแผนไว้
บริษัทมีแผนการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

•

บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความซื่อสัตย์ และมีความประสงค์จะ
ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว
บุคลากรในตาแหน่งสาคัญที่ลาออกไม่เกิน 3 ตาแหน่งต่อปี

บุคลากรในตาแหน่งสาคัญที่ลาออกเกิน 3 ตาแหน่งต่อปี

การดาเนินงานมีความรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน Service Level Agreement (SLA) ที่บริษัทกาหนดไว้

•

บริษัท ไม่สามารถดาเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยอาจจะไม่
สามารถพัฒนาธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ (Cedant) และ/หรือไม่สามารถสามารถจัดหา
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
และความต้องการได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการไม่สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ/หรือช่องทางตามที่ได้วางแผนไว้ หรือการพัฒนา
ดังกล่าวไม่ได้รับการตอบรับตามที่ได้วางแผนไว้
บริษัทไม่สามารถดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมา
จากปัญหาทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดาเนินงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด จนไม่สามารถรักษา
มาตรฐาน SLA ที่บริษัทกาหนดไว้
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Capability Category
Data Processing Capability

Strategies and Objectives
•

•

บริษัทสามารถนาข้อมูลที่มีมาใช้วิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนาข้อมูลของธุรกิจ
บริษัทฯ คู่ค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อช่วย
กาหนดทิศทางธุรกิจ
การจัดทางบการเงิน และรายงานที่ต้องนาเสนอต่อหน่วยงาน
กากับดูแล ถูกต้อง และทันภายในเวลาที่กาหนด

Risk Appetite
การจัดทางบการเงิน และรายงานที่ต้องนาเสนอต่อหน่วยงานกากับ
ดูแลไม่ถูกต้องอย่างเป็นสาระสาคัญ

Financial Capability

บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยไม่ต้องอาศัย
แหล่งเงินทุนจากภายนอก

บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินหมุนเวียน
แก่ Cedant และ Reinsurer เจ้าหนี้การค้า และพนักงานได้

Social Recognition

บริษัทรักษาชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคม ในฐานะ
บริษัทมหาชนที่มีการดาเนินงานภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี

บริษัทเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทในวงกว้าง

Customer Base

บริษัท สามารถเพิ่มและรักษาเครือข่ายกับคู่ค้าทั้งบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ (Cedant) และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
ที่น่าเชื่อถือทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของคู่ค้าได้ดี
ยิง่ ขึ้น

บริษัท สูญเสียความเชื่อมั่น จากคู่ค้า และไม่สามารถเพิ่มหรือรักษา
เครือข่ายกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือไว้ได้

Compliance Capability

การดาเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

การดาเนินงานของบริษัท ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่อาจ
กระทบต่อการดาเนินงานอย่างเป็นสาระสาคัญ เช่น การถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

ภาคผนวก 3 ทะเบียนความเสี่ยง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่
Risk Category: Strategic risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Risk Description

I

L

S1
บริษัท ไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ ทั้งนี้รวมไปถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ/
หรือช่องทางตามที่ได้
วางแผนไว้

4

2

Score
(I*L)
8

Cause

Risk Response

 สภาวะ
 ในกรณีดังกล่าว ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะ
เศรษฐกิจ
ดาเนินการพิจารณาและปรับเปลี่ยนกล
ถดถอยทา
ยุทธ์เพื่อนาเสนอต่อคณะผู้บริหารให้
ให้การ
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
เติบโตของ
อุตสาหกรร
มตกลงใน
ภาพรวม
รวมถึงสถา
วะการ
แข่งขันใน
ธุรกิจ
 เกิดผล
 มีการตรวจสอบสถานะของบริษัทคู่ค้าทั้ง
กระทบต่อ
ในส่วนของบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ชื่อเสียงของ
(Cedant) และบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
บริษัทฯ ทา
(Reinsurer) อยู่เสมอ

Milestone

Key Risk Indicator

I

L

ประเมินสถานการณ์
อย่างน้อยเป็นรายไตร
มาส

มีแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถาน
กาณ์ที่เกิดขึ้น

3

1

ทาการประเมินสถานะ
ของคู่ค้าเป็นรายไตร
มาส

ดาเนินการแจ้งคู่ค้าฝ่าย
ตรงข้ามกรณีที่มีประเด็น
ปัญหาเกิดขึ้นทันที

Score
(I*L)
3
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

Score
(I*L)

Cause

Risk Response

ให้คู่ค้าลด  ดาเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อ
หรือยกเลิก
ป้องกันในกรณีที่มีการยืนยันประกันภัย
การใช้
ต่อโดยไม่มีหรือไม่ตรงกับคายืนยันจาก
บริการ
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
 กรณีที่
 ดาเนินการตรวจสอบผลการดาเนินการ
ผลิตภัณฑ์หรือ
เป็นรายเดือนและแจ้งให้กับที่ประชุม
แผนงานที่ตั้งไว้
ผู้บริหารรับทราบในการประชุมผู้บริหาร
ไม่เป็นไปตาม
ประจาเดือนพร้อมทั้งแผนการแก้ไข เช่น
เป้าหมาย
การปรับแผนการขาย แผนผลิตภัณฑ์
เป็นต้น
S2
ความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาคู่ค้าในวงจากัด

4

2

8

 การจัดหา
 มีการจัดหาคู่ค่ารายใหม่เพื่อลดการ
ประกันภัย
กระจุกตัว
ต่ออย่าง
 มีการจัดการสัดส่วนธุรกิจให้กับคู่ค้า
กระจุกตัว
เพื่อให้เกิดกาไร และรักษาความสัมพันธ์
ให้กับบริษัท
ทางธุรกิจ
ประกันภัย
ต่อ
(Reinsurer)

Milestone

Key Risk Indicator

ดาเนินการต่อเนื่อง

จัดทาแผนรองรับเพื่อ
แก้ไขปัญหาดัวกล่าว

ดาเนินการต่อเนื่อง

มีการตรวจสอบผล
ประกอบการของคู่ค้าทุก
ไตรมาสเพื่อทาแผน
รองรับกรณีที่เกิดปัญหา

I

L

Score
(I*L)

2

2

4
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Human resource risk
Risk Owner / Champion: Human Resource Department
Risk Description

I

L

H1
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
บุคลากรที่มีความสาคัญ

4

1

Score
(I*L)
4
•

•

H2
ความเสี่ยงจากการรั่วไหล
ของข้อมูลพนักงาน

2

1

2

Cause

Risk Response

บุคลากรในสายธุรกิจ •
เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
ขาดแคลนบุคลากรใน
ตลาดแรงงาน
•
พนักงานขาดทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร
•

เนื่องจากบริษัทใช้บริการ
Payroll Services ของ
Humanica จึงมีความเสี่ยง
ที่ข้อมูลจะรั่วไหลหากการ
บริหารจัดการของ
Humanica มีข้อบกพร่อง

•

Milestone

บริษัท ได้จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession plan) และได้สื่อสาร/
ซักซ้อมกับบุคลากรให้เกิดความเข้าใจ
และมีความพร้อมในการดาเนินการ
บริษัทจะจัดให้มีการสารวจความเห็น
พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง
บริษัทมีการสัมภาษณ์ Exit Interview
พนักงานเพื่อให้ทราบสาเหตุของการ
ลาออก

จัดทาและ
ประกาศใช้
แล้ว

บริษัท ได้จัดให้มีการทบทวนสัญญา
ว่าจ้างบริษัท Humanica โดยระบุข้อ
กาหนดให้ Humanica ต้องมี
กระบวนการรักษาข้อมูลความลับของ
พนักงาน และรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหาย

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

Key Risk Indicator

I

L

การลาออกของพนักงานที่
มีความสาคัญ ไม่เกิน 3
คนต่อปี

4

1

Score
(I*L)
4

ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการ
รั่วไหลของข้อมูลพนักงาน

2

1

2

ภายในสิ้นปี
2563
ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

Score
(I*L)

Cause

Risk Response
•

H3
ความเสี่ยงจากการขาดต่อ
อายุนายหน้าประกันวินาศ
ภัยต่อของพนักงานส่วน
สายงานธุรกิจ

4

1

4

เกิดจากการขาดการติดตาม •
การต่ออายุนายหน้าประกัน
วินาศภัยต่อในเวลาอัน
เหมาะสม
•

H4
ความเสี่ยงจากการ
เปิดเผยข้อมูลความลับ
ขององค์กรโดยพนักงาน

3

1

3

•

พนักงานมีแรงจูงใจใน •
การนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ เช่น ข้อมูล
รายได้ที่จะเกิดขึ้นใน •
อนาคต หรือข้อมูลของ
ลูกค้ารายใหญ่ เป็นต้น

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินการ
ทางานของ Humanica อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ก่อนครบกาหนดต่อสัญญา
อย่างน้อย 2 เดือน
บริษัทมีทะเบียนคุมใบอนุญาตของ
พนักงานที่เป็นนายหน้าประกันวินาศ
ภัยต่อทุกคน และมีหน่วยงานด้าน HR
เป็นผู้รับผิดชอบในการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้
บริษัทมีพนักงานนายหน้าอยู่ถึง 10 คน
ซึ่งมากกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
และมีการติดตามจานวนพนักงานที่มี
ใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด
บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่
ห้ามมิให้พนักงานนาข้อมูลองค์กร
ออกไปโดยมิได้รับอนุญาต
สัญญาว่าจ้างพนักงานของบริษัท มีข้อ
ห้ามมิให้พนักงานไปร่วมงานกับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันในช่วง 2 ปี

Milestone

Key Risk Indicator

I

L

Score
(I*L)

ไม่เกิดกรณีที่พนักงาน
ขาดการต่ออายุ
ใบอนุญาตจนมีจานวน
น้อยกว่าที่กาหนด

4

1

4

ไม่มีเหตุการณ์ที่ข้อมูล
รั่วไหล

3

1

3

เริ่มทาก่อนการ
ต่อสัญญาครั้ง
ถัดไป
ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

Score
(I*L)

Cause
•

Risk Response

Milestone

Key Risk Indicator

I

L

Score
(I*L)

พนักงานไปร่วมงาน
กับคู่แข่งของบริษัท
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Operational risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายปฏิบัติการ
Risk Description
O1
เงื่อนไขการรับประกันภัยต่อ
ระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(Cedant) และบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsurer)
คลาดเคลื่อน

I

L

4

2

Score
(I*L)
8

Cause

Risk Response

 ไม่มีการตรวจสอบ
 ต้องมีการตรวจสอบและ
เงื่อนไขจากบริษัทผู้รับ
ดาเนินงานตามคู่มือ
ประกันภัยต่อ
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนา
(Reinsurer) ก่อนยืนยัน
ธุรกิจ
ให้กับบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ (Cedant)

Milestone
ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

Key Risk Indicator

I

L

ไม่มีกรณีการยืนยันงาน
รับประกันภัยต่อระหว่าง
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(Cedant) และบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ
(Reinsurer) คลาดเคลื่อน

4

1

Score
(I*L)
4
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Reporting risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Risk Description
R1
ความเสี่ยงจากการบันทึกรายได้
ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

I

L

4

3

Score
(I*L)
6

Cause

Risk Response

 ยืนยันข้อมูลกับ
 กาหนดมาตรการให้ฝ่าย
Cedant แล้วแต่ยังไม่ได้
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจยืนยัน
รับเอกสาร
ตัวเลข และรายละเอียด
ของกรมธรรม์ระหว่างคู่ค้า
 ข้อมูลจากฝ่าย BD
เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีบันทึก
ไม่ได้ถูกส่งต่อมายังฝ่าย
ตามวันที่มีผลความ
Operation ทาให้บันทึก
คุ้มครอง
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน

Milestone
กรกฎาคม
2563

Key Risk
Indicator
ไม่มีรายการ
ปรับปรุงรายได้
ของผู้สอบบัญชี

I

L

Score (I*L)

2

1

2
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Fraud risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Risk Description
FR1
ความเสี่ยงจากความเป็นไปได้ใน
การทุจริตจากขั้นตอนการรับจ่ายเงิน

I

L

4

1

Score
(I*L)
4

Cause

Risk Response

Milestone

เนื่องจากบริษัทมี
ดาเนินการ
 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ โดย
ธุรกรรมการรับ-จ่าย เงิน
ต่อเนื่อง
กาหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบ
ผ่านเช็คและเงินโอน
เอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ
เป็นจานวนมาก จึงมี
CFO และอนุมัติโดย Deputy CEO
ความเสี่ยงต่อการทุจริต  กาหนดให้การลงนามเช็ค โดย
ยักยอกเงินสดโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามสองท่าน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
เท่านั้น
การปฏิบัติงาน
 เอกสารประทับ PAID เพื่อป้องกันการ
จ่ายซ้า
 มีการควบคุมการจัดเก็บสมุดเช็คที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ให้ถือโดยผู้จัดการบัญชี
 มีแผนการพัฒนาระบบ ERP มาใช้
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้ครบ
วงจร
 กาหนดให้มีการทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบ

Key Risk
Indicator
ไม่เกิดเหตุการณ์
ทุจริตในขั้นตอน
การรับ-จ่ายเงิน

I

L

Score (I*L)

4

1

4
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ภายใน เพื่อค้นหาช่องโหว่และ
ดาเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Financial risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Risk Description
F1
ความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นนกับสถานะการเงินของ
บริษัท หาก Cedant หรือ
Reinsurer ที่เป็นคู่สัญญาเกิด
ปัญหาทางการเงิน

I

L

4

1

Score
(I*L)
4

Cause
 สภาพเศรษฐกิจและ
ปัจจัยภายนอกที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงินของคู่ค้า
 ขาดการประเมินความ
น่าเชื่อถือและศักยภาพ
ของ Cedant และ
Reinsurer ที่เหมาะสม
 ถึงแม้ในสัญญาการ
รับประกันต่อ จะเป็น
การทาสัญญาระหว่าง
Cedant กับ Reinsurer
อย่างไรก็ตาม บริษัท
อาจถูกคู่ค้าฟ้องร้อง ใน
ฐานะจาเลยร่วมได้

Risk Response

Milestone

Key Risk
Indicator
ดาเนินการต่อเนื่อง ไม่มีเหตุการณ์
ที่บริษัทได้รับ
ผลกระทบทาง
การเงินและ
ทางกฎหมาย
จาก
สถานการณ์ที่
เกิดกับคู่ค้า

 บริษัทมีการประเมินสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องในที่ประชุมผู้บริหารทุก
เดือน
 บริษัทมีนโยบายการคัดกรอง และ
ติดตาม สถานการณ์ของ Cedant
และ Reinsurer ที่ช่วยให้บริษัท
สามารถกาหนดนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าได้อย่าง
กรกฎาคม
เหมาะสม
 ในการทาธุรกรรม บริษัทได้
ดาเนินการแจ้งถึงภาระหน้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมายของบริษัท
ในฐานะ Broker ให้คู่ค้าทราบ

I

L

4

1

Score
(I*L)
4
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

F2
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของกระแสเงินสด

4

1

Score
(I*L)
4

F3
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2

1

2

Cause
การรับชาระเงินจาก Cedant
หรือ Reinsurer ล่าช้า

ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจกระทบต่อ
บริษัททั้งในแง่ดีและแง่ลบ

Risk Response

Milestone

Key Risk
Indicator
 นโยบายของบริษัทจะต้องมีการรับ ดาเนินการต่อเนื่อง ไม่มีการกู้ยืม
เงินจาก
ค่าเบี้ยจาก Cedant ก่อน จึงจะมี
ภายนอกเพื่อ
การจ่ายให้ Reinsurer
เสริมสภาพ
 กรณีการสารองจ่าย กาหนด
คล่องบริษัท
นโยบาย ให้มีการจ่ายต่อเมื่อได้รับ
อัตราส่วน
การยืนยันกาหนดชาระเงินที่
สภาพคล่อง
แน่นอนจากคู่ค้า
ของบริษัทไม่
 ฝ่ายบัญชี มีการตรวจติดตาม
ต่ากว่า 1
สถานะเงินหมุนเวียนของกิจการ
ทุกสัปดาห์
บริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกาไรจาก
ดาเนินการต่อเนื่อง ไม่เกิดผล
อัตราแลกเปลี่ยน และมีนโยบายทา
กระทบจาก
ธุรกรรมกับคู่ค้าโดยใช้เงินบาทเป็นหลัก
อัตราและ
เปลี่ยนอย่าง
เป็นนัยสาคัญ
ต่องบการเงิน

I

L

4

1

Score
(I*L)
4

1

1

1
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: IT risk
Risk Owner / Champion: IT Department
Risk Description

I

L

IT1
ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจ
กระทบต่อการดาเนินการ

2

2

IT2
ความเสี่ยงจากการที่ระบบ
IT ไม่พร้อมใช้งาน

4

2

Scor
Cause
e
(I*L)
4  ขาดการวางแผนและ
ทดสอบระบบใหม่
 ขาดการประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการติดตั้ง
ระบบงานใหม่

8

Risk Response

 ดาเนินการวางแผนการขึ้นระบบ
ใหม่ และประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงานใหม่
 ดาเนินการทดสอบระบบใหม่และ
ทาการดาเนินการคู่ขนานเพื่อให้
สามารถกลับมาใช้ระบบเดิมได้ใน
กรณีที่ระบบใหม่มีปัญหา

Milestone

มีการกาหนด
แผนล่วงหน้า
1-2 เดือนใน
กรณีที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยน
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใดๆ
 ระบบ Internet หรือ
 บริษัทได้จัดทาแผนฉุกเฉินและแผน มิถุนายน
2563
ระบบเครือข่าย มีปัญหา
กู้คืนระบบ IT ให้ครอบคลุม
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 ปัญหาจาก IT
Infrastructure ของ
 บริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการ
กรกฎาคม
2563
องค์กร เช่น ติดไวรัส
คัดเลือกผู้ให้บริการ DR Site ที่
คอมพิวเตอร์ หรือ
เหมาะสมตามที่ได้ระบุไว้ในแผน
อุปกรณ์ Hardware มี
ฉุกเฉิน โดยบริษัทตระหนักถึง
ปัญหา
ความสาคัญของระบบ Back up

KRI

I

L

Score
(I*L)

สามารถดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน

2

1

2

การหยุดชะงักทาง IT ทาให้
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

3

1

3
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

Scor
e
(I*L)

Cause

Risk Response

 การโจมตีทาง Cyber
เช่น Ransomware
DDOS Attack หรือ การ
Hacking

System จึงกาลังศึกษาเตรียม
การณ์อยู่ แต่เนื่องจากเป็นระบบที่
ต้องใช้เงินลงทุน จึงต้องใช้เวลา
และความรอบคอบในการใช้เงินทุน
 บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทาง IT
ในการตรวจสอบความปลอดภัย
ทาง IT และให้ข้อแนะนาในการ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
 บริษัทได้กาหนดนโยบาย และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยทาง
IT ไว้อย่างรัดกุม เช่น การใช้ AD
Server เพื่อควบคุมสิทธิการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ของ User และมี
การทบทวนนโยบายดังกล่าง
สม่าเสมอ
 ปัจจุบันมีการชี้แจงนโยบายเรื่อง IT
ให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้รับทราบ
และลงนาม โดยจะดาเนินการ
เพิ่มเติมในการจับอบรมพนักงาน
แรกเข้า (Orientation Program) ใน

Milestone

KRI

I

L

Score
(I*L)

ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1
ครั้ง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
Risk Description

I

L

Scor
e
(I*L)

Cause

Risk Response

เรื่องนโยบาย IT และ Cyber
Security และมีการจัดอบรมอย่าง
สม่าเสมอ

Milestone

KRI

I

L

Score
(I*L)

มิถุนายน
2563
และ
ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Reputational risk
Risk Owner / Champion: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Risk Description
RE1
ความเสี่ยงจากการสูญเสียความ
เชื่อมั่นจากคู่ค้า

I

L

4

2

Score
(I*L)
8

Cause
กรณีที่บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(Cedant) หรือบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ (Reinsurer) มี
ปัญหาทางการเงิน หรือมีข้อขัดแย้ง
จนไม่สามารถดาเนินธุรกรรมให้อีก
ฝ่ายได้ตามข้อตกลง และกระทบ
ต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทใน
ฐานะตัวกลางทางธุรกิจ (Broker)

Risk Response

Milestone

ในการดาเนินการ บริษัท ดาเนินการ
ฯ เป็นเพียงตัวกลางทาง ต่อเนื่อง
ธุรกิจโดยคู่สัญญาจะเป็น
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(Cedant) และบริษัทผู้รับ
ประกันภัยต่อ
(Reinsurer)
บริษัทมีเงื่อนไขการ
คัดเลือกบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ (Cedant)
และบริษัทผู้รับประกันภัย
ต่อ (Reinsurer) และมี
การทบทวนสถานะของคู่
ค้าอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ
(Reinsurer) จะต้องได้รับ
การยืนยันตอบรับจาก

Key Risk
Indicator
ไม่เกิดกรณีความ
เสียหายจากการ
ยกเลิกสัญญา
หรือข้อพิพาท
ระหว่างคู่ค้า

I

L

Score (I*L)

4

1

4
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
บริษัทผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(Cedant)
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Risk Register
Risk Category: Compliance risk
Risk Owner / Champion: เลขานุการบริษัท
Risk Description
C1
ความเสี่ยงจากการขาดต่ออายุ
นายหน้าประกันวินาศภัย

C2
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายสาคัญที่กระทบต่อ
ธุรกิจ

I

L

4

1

4

2

Score
(I*L)
4

8

Cause
เกิดจากการขาดการ •
ติดตามการต่ออายุ
นายหน้าประกันภัย
ในเวลาอัน
เหมาะสม
•

Risk Response

บริษัทมีทะเบียนคุมใบอนุญาตของ
พนักงานที่เป็นนายหน้าทุกคน และมี
หน่วยงานด้าน HR เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการต่ออายุใบอนุญาตให้
บริษัทมีพนักงานนายหน้าอยู่ถึง 10
คนซึ่งมากกว่าจานวนที่กฎหมาย
กาหนดและมีการติดตามจานวน
พนักงานที่มีใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด
บริษัทเป็นองค์กร
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
ขนาดเล็กและอาจ เป็นผู้ทาหน้าที่ประสานงานร่วมกับ
ทาให้ผู้รับผิดชอบใน ผู้บริหารแต่ละด้าน ในการสารวจว่า
ด้าน Compliance องค์กรมีข้อกฎหมาย และกฎระเบียบ
Risk ขาดความ
ใดบ้างที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งอาจมีการ
ชัดเจน
เปลี่ยนแปลง และต้องกาหนดมาตรการ
ดาเนินการให้เหมาะสม
บริษัทกาหนดให้มีช่องทางการสื่อสารการ
ทุจริต (Whistle blowing process)

Milestone
ดาเนินการ
ต่อเนื่อง

Key Risk
Indicator
ไม่เกิดกรณีที่
พนักงานขาดการ
ต่ออายุใบอนุญาต
จนมีจานวนน้อย
กว่าที่กาหนด

I

L

Score (I*L)

4

1

4

3

1

3

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง
มิถุนายน
2563

ไม่เกิดกรณีที่
องค์กรได้รับ
ผลกระทบจาก
การฝ่าฝืนข้อ
กฎหมายโดยไม่ได้
เตรียมการ
ล่วงหน้า
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ภาคผนวก 4 แผนผังความเสี่ยง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563
แผนผังแสดงความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง

4

R1

Likelihood

3

S1 IT2 RE1 C2

IT1

2

S2
H2

1

F3

H1 H3 FR1 F1

H4

F2

1

2

O1

3

C1

4

Impact
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บริษัท ที คิว อาร์ จากัด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

แผนผังแสดงความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยง

Likelihood

4

3
S2

2
1

H2

F3

1

IT1

R1

S1

2

H4

IT2

3

C2

H1

H3 FR1 F1

F2

RE1

C1

O1

4

Impact
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