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บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล จ ากดั (มหาชน)  

นโยบายการบริหารความเส่ียงบริษทั และ
บริษทัย่อย 
 

ฉบบั 01  แกไ้ขครัง้ที ่1 
16 / 12 / 2565 
ใชเ้ฉพาะภายในเท่านัน้ 
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ฉบบั
ท่ี 

แก้ไข 
ครัง้
ท่ี 

หน้าท่ี ข้อท่ี วนัท่ี และรายละเอียดการแก้ไข 

00 - - - วนัที ่08/09/2563 : เริม่และประกาศใชคู้่มอื 
01 01 3-4 - เพิม่ ตารางควบคุมการเปลีย่นแปลงของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง (Version Control) 

01 12  เพิม่ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ดา้นจ านวนเงนิ (POTENTIAL FINANCIAL IMPACT) 
01 13  1. ปรบัการวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของยอดขาย  

2. เพิม่การวดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดา้นการเงนิ 
3. ปรบัรปูแบบเกณฑป์ระเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) ยอดขาย จากเดมิ 
วกิฤต - น้อย เป็น น้อย-วกิฤต 

01 14 5.1 1. ปรบัเกณฑผ์ลกระทบดา้นชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์- ความพงึพอใจของลูกคา้  
2. ปรบัรปูแบบเกณฑผ์ลกระทบปรบัเกณฑผ์ลกระทบดา้นชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์- ความ
พงึพอใจของลูกคา้จากเดมิ วกิฤต - น้อย เป็น น้อย-วกิฤต   

01 14 6.1 1. ปรบัเกณฑผ์ลกระทบดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การหยุดชะงกัของระบบ  
2. ปรบัรปูแบบเกณฑผ์ลกระทบดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การหยุดชะงกัของ
ระบบ จากเดมิ วกิฤต - น้อย เป็น น้อย-วกิฤต   

01 17 6 เพิม่ขอ้มลูระดบัความเสีย่ง (Degree of Risk) 
01 18 7 1. ปรบัรปูแบบตารางแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง จากเดมิ วกิฤต - น้อย เป็น  

น้อย-วกิฤต 
2. เพิม่ระดบัคะแนนแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
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ตารางควบคุมการเปล่ียนแปลงของนโยบายการบริหารความเส่ียง (Version Control) 

หน้าท่ี ระดบัของผลกระทบ 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
เดิม ใหม่ 

  13 

(1) น้อย 

ยอดขาย 
ยอดขาย/รายได้ลดลง <1%  หรอื มูลค่าความเสยีหาย
ทางการเงนิมลูค่า  ≤ 0.75 ลา้นบาท 

1. รายรบัสุทธิ (รายรบัสุทธิ – ค่าใช้จ่ายสุทธิ) ลดลง จากปีก่อน 

(Net Income) < 1% ≤ 5% (อยู่ระหว่าง น้อยกว่า 1% ถงึ น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 5%) หรอื 

2. ยอดขาย/รายได้ตามประมาณการณ์ลดลง <  5 ≤10% (อยู่
ระหว่างน้อยกว่า 5% ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั10%) 

การเงนิ -ไม่ม-ี  
ระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่ส่งผลต่อ cash cycle  และ 
DE Ratio โดยพจิารณาจาก สูง/ต ่ากว่า อตัราส่วนสูงสุด/ต ่าสุดของ
บริษทั +/-2% 

ความพงึพอใจของลูกคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ 80% - 84% 

1. การรบัคนืสนิคา้ที่จ าหน่ายผ่านช่องทาง Online และ Offline  < 
20% (น้อยกว่า 20%) ของจ านวน Invoice 

2. มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ทุกช่องทาง ภายใน 1 วนั
ท าการ 

3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อบรกิาร/สนิคา้ซ ้า ภายใน 
90 วนั 

14 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การ
หยุดชะงกัของระบบ ระยะเวลาการหยุดชะงกัของระบบ < 6 ชัว่โมง 

ระยะเวลาการหยุดชะงกัของระบบ > 1 ≤ 6 ชัว่โมง (อยู่ระหว่าง
มากกว่า 1 ชัว่โมง ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 6 ชัว่โมง) 

 
(2) ปานกลาง ยอดขาย 

ยอดขาย/รายได้ลดลง 1% - 5% หรือ มูลค่าความเสีย
หาทางการเงนิมลูค่า   > 0.75 ถงึ 3.75 ลา้นบาท 

1. รายรบัสุทธิ (รายรบัสุทธิ – ค่าใช้จ่ายสุทธิ) ลดลง จากปีก่อน 
(Net Income)  > 5% ≤ 10% (อยู่ระหว่างมากกว่า 5%  ถึง น้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 10%)  หรอื  



นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 

4 

ตารางควบคุมการเปล่ียนแปลงของนโยบายการบริหารความเส่ียง (Version Control) 

หน้าท่ี ระดบัของผลกระทบ 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
เดิม ใหม่ 

 

 

13 

2. ยอดขาย/รายไดต้ามประมาณการณ์ลดลง > 10% ≤ 15%  
(อยู่ระหว่างมากกว่า 10% ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15%) 

การเงนิ -ไม่ม-ี 
ระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่ส่งผลต่อ cash cycle  และ 
DE Ratio โดยพจิารณาจากสูง/ต ่ากว่า อตัราส่วนสูงสุด/ต ่าสุดของ
บริษทั +/-5% 

ความพงึพอใจของลูกคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ 80% - 84% 

1. การรบัคนืสนิคา้ที่จ าหน่ายผ่านช่องทาง Online และ Offline  > 
20% ≤ 25% (มากกว่า 20% - 25%) ของจ านวน Invoice 

2. มีการตอบกลับข้อร้องเรียนของลูกค้าทุกช่องทาง ภายใน 1 
สปัดาห ์

3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อบรกิาร/สนิคา้ซ ้า ภายใน 
120 วนั 

14 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การ
หยุดชะงกัของระบบ 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ  
6 - 12 ชัว่โมง 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 6 ≤ 12 ชัว่โมง (อยู่ระหว่าง
มากกว่า 6 ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 ชัว่โมง) 

9 (3) รนุแรง ยอดขาย 
ยอดขาย/รายไดล้ดลง 6%  -  1 0%  หรอื มลูค่าความ
เสยีหายทางการเงนิมลูค่า        > 3.75 ถงึ 7.5 ลา้น

บาท 

1. รายรบัสุทธิ (รายรบัสุทธิ – ค่าใช้จ่ายสุทธิ) ลดลง จากปีก่อน 
(Net Income)  > 10% ≤ 15% (อยู่ ระหว่ างมากกว่ า  10% ถึง  
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15%)  หรอื 

2. ยอดขาย/รายได้ตามประมาณการณ์ลดลง  ≥ 15% ≤ 20% (อยู่
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ตารางควบคุมการเปล่ียนแปลงของนโยบายการบริหารความเส่ียง (Version Control) 

หน้าท่ี ระดบัของผลกระทบ 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
เดิม ใหม่ 

ระหว่างมากกว่า 15% ถงึน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20%) 

การเงนิ -ไม่ม-ี 
ระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่ส่งผลต่อ cash cycle  และ 
DE Ratio โดยพจิารณาจาก สูง/ต ่ากว่า อตัราส่วนสูงสุด/ต ่าสุดของ
บริษทั +/-10% 

ความพงึพอใจของลูกคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ 75% - 79% 

1. การรบัคนืสนิคา้ที่จ าหน่ายผ่านช่องทาง Online และ Offline  > 
25% ≤ 30% (มากกว่า 25% - 30%) ของจ านวน Invoice 

2. มกีารตอบกลบัข้อร้องเรยีนของลูกคา้ทุกช่องทาง > 1 สปัดาห ์
≤ 1 เดอืน 

3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อบรกิาร/สนิคา้ซ ้า ภายใน 
270 วนั 

14 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การ
หยุดชะงกัของระบบ ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 24  ชัว่โมง 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 12 ≤  24 ชัว่โมง (อยู่ระหว่าง
มากกว่า 12 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 24 ชัว่โมง) 

9 (4) วิกฤติ ยอดขาย เสยีหายทางการเงนิมลูค่า  > 7.5  ลา้นบาท 
1. รายรบัสุทธิ (รายรบัสุทธิ – ค่าใช้จ่ายสุทธิ) ลดลง จากปีก่อน 
(Net Income)  >  15%  (มากกว่า 15%) หรอื  
2. ยอดขาย/รายได้ตามประมาณการณ์ ลดลง  >  20% (มากกว่า 



นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 

6 

ตารางควบคุมการเปล่ียนแปลงของนโยบายการบริหารความเส่ียง (Version Control) 

หน้าท่ี ระดบัของผลกระทบ 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 
เดิม ใหม่ 

20%) 

การเงนิ -ไม่ม-ี 
ระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่ส่งผลต่อ cash cycle  และ 
DE Ratio โดยพจิารณาจาก สูง/ต ่ากว่า อตัราส่วนสูงสุด/ต ่าสุดของ
บรษิทั +/-20% 

ความพงึพอใจของลูกคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ < 75% 

1.  การรบัคนืสนิค้าที่จ าหน่ายผ่านช่องทาง Online และ Offline  > 
30%   (มากกว่า   30%) ของจ านวน Invoice 

2.  มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ทุกช่องทาง ≥ 1 เดอืน 
3. ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าไม่มาซื้อบรกิาร/สนิค้าซ ้า ภายใน 

365 วนั 
 

14 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ - การ
หยุดชะงกัของระบบ 

ระยะเวลาการหยุดชะงกัของระบบ > 72 ชัว่โมง ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 24 ชัว่โมง (มากกว่า 24 ชัว่โมง) 
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1. บทน า 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Policy) 

 
 บรษิทั วนิเนอร์ยี่ เมดคิอล จ ากดั (มหาชน) (เรยีกว่า “บริษัท”) ไดต้ระหนักถึงการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัของบรษิัทที่ต้องเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอก เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัท 
โครงสร้างองค์กร เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็น
กระบวนการทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้และมี
ผลกระทบต่อบริษัท และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่บรษิัทยอมรบัได้ บรษิัทจึงก าหนด
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีก่ ากบัดูแลใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด มี
การกลัน่กรองให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการด าเนินการ เพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึทบทวนและประเมนิระบบจดัการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานความเหมาะสม และประสทิธภิาพของการบรหิารความ
เสีย่ง และกระบวนการจดัการความเสีย่งของบรษิทั เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าการควบคุมภายใน และการ
บรหิารความเสีย่งทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั
เกีย่วกบัผลการทบทวนความเสีย่งดงักล่าว 

3. คณะกรรมการบรหิารมีหน้าที่ก าหนดทิศทางในการบริหารจดัการและอนุมตัิกลยุทธ์ ตลอดจน
นโยบายขององค์กรที่เป็นส่วนส าคญัของบรษิัทอย่างมีนัยส าคญั และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการ
จดัการความเสีย่งในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบาย การก ากบัดูแล และแผนงานในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั 

4. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด าเนินการตามนโยบายฉบบันี้ และก ากบั
ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอื คณะท างาน
บรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหน่วยงานหลกัของบรษิทั โดยมปีระธานเจา้หน้าที่
บรหิารเป็นประธาน 

5. บริษัทก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล พร้อมจดัท าความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการก าหนดกลยุทธห์รอืมาตรการทีเ่หมาะสมในการจดัการความเสีย่ง และเป็นกรอบการ
ปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งของพนักงานทุกคนในบรษิทัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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6. บรษิัทก าหนดให้มีการแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้รบัผดิชอบในการก าหนดและ
ปฏบิตังิานตามแผนการจดัการการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร 

7. บรษิทัก าหนดใหม้กีารระบุและประเมนิความเสีย่งซึ่งจะพจิารณาจากทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายในองค์กรทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้โดยครอบคลุมความ
เสีย่งใน 6 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าแผน
ดงักล่าวไปปฏบิตัอิย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงัรวมถงึการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอก 
และปัจจยัภายใน อนัส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรอืการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร 

2) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารจดัการทางการเงนิ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจยัภายใน เช่น การบรหิารจดัการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงนิลงทุน หรอืจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งที่
คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัทีต่กลงไว ้อนัส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถงึ
สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์ร 

3) ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของแต่ละกระบวนการ หรอืกจิกรรมภายในองค์กร 
รวมทัง้ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูล
ความรูต้่าง ๆ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด ซึ่งความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารจะ
ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวตัถุประสงค์หลกัของ
องคก์รในภาพรวม 

4) ความ เสี่ ย งด้ าน การด า เนิ น ก ารให้ เป็ น ไป ตาม กฎหมาย  แล ะกฎ เกณฑ์ ต่ า ง ๆ         
(Compliance Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม 
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5) ความเสีย่งดา้นการทุจรติ (Fraud Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติที่อาจเกดิขึน้จากกจิกรรม กระบวนการ หรอืขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานนัน้ ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสยี (stakeholders) ทุกฝ่ายทัง้
ภายใน และภายนอกองคก์รทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ ซึง่สามารถแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

- ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิและ/หรอื อนุญาต 

- ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจ และต าแหน่งหน้าที่ 

- ความเสีย่งการทุจรติเรื่องการขอ และ/หรอื ใชจ้่ายงบประมาณ 

8. บริษัทก าหนดให้มีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง การจัดระดับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และ
แนวทางในการตอบสนองต่อความเสีย่งเพื่อใหส้ามารถจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
โดยค านึงถงึตน้ทุน และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการด าเนินการตามแนวทางต่าง ๆ  

9. ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิัท มหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการระบุ วเิคราะห์ ประเมิน 
และจดัล าดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรบัผิดชอบ รวมทัง้ก าหนดแนวทาง และ/หรือ 
มาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อจดัการความเสีย่งตามล าดบัความส าคญั 

10. คณะกรรมการบรษิทัสามารถเสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงนโยบายบรหิารความเสีย่งเมื่อเหน็สมควร 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอื คณะท างานบรหิารความเสี่ยง ต้องทบทวนกรอบ
โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง นโยบายการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงประเมนิความเสี่ยงของ
องคก์รเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิากมกีารเปลีย่นแปลง 

นโยบายฉบบันี้ ไดร้บัการทบทวนและไดร้บัการอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ 
ครัง้ที ่6/2565 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2565 และใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 
 

 
 
 (ผศ.ดร.นพ.เทอดศกัดิ ์โรจน์สรุกติต)ิ                           
 ประธานกรรมการบรษิทั 

  บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล จ ากดั (มหาชน)

tanutchaya.piy
Placed Image
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2. เกณฑป์ระเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

การวดัระดบัโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความน่าจะเป็น ความถี่ของรายการ 

(1) เกิดข้ึนน้อย น้อยกว่ารอ้ยละ 25 มโีอกาสเกดิขึน้หนึ่งครัง้ต่อปี หรอืไม่เกดิขึน้เลย 

(2) เกิดข้ึนบ้าง มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 มโีอกาสเกดิขึน้ 2-3 ครัง้ต่อปี 

(3) เกิดข้ึนบ่อย มากกว่ารอ้ยละ 50 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 75 มโีอกาสเกดิขึน้ 1 ครัง้ต่อไตรมาส หรอืเดอืน 

(4) เกิดประจ า มากกว่ารอ้ยละ 75 มโีอกาสเกดิขึน้ ทุกวนั หรอืทุกอาทติย์ 
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3. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นด้านจ านวนเงิน (Potential Financial Impact) 

ระดบัความเส่ียง แทนด้วยสี 
มูลค่าจ านวนเงิน  

(หน่วยเป็น: ล้านบาท) 

ต ่า (Low) L 0-10 ลา้นบาท 
 

ปานกลาง 
(Moderate) 

M > 10 ≤20 (มากกว่า 10 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท)  

 

สงู (High) H > 20 ≤50 (มากกว่า 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท)  

วกิฤต ิ(Crisis) C > 50 (มากกว่า 50 ลา้นบาท)  
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4. เกณฑป์ระเมินด้านผลกระทบ (Impact) 

ล าดบั 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 

ระดบัของผลกระทบ 

(1) น้อย (2) ปานกลาง (3) รนุแรง (4) วิกฤติ 

ผลกระทบต่อองค์กร 
1 การด าเนินธรุกิจ บรษิทัสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได้ 

ไม่ส่งผลต่อการปรบักลยุทธด์า้น
องคก์ร 

การด าเนินธุรกจิต่อไปได ้ แต่ทางผู้
บรกิาร ปรบักลยุทธด์า้นองคก์รทุก 4 
เดอืน 

การด าเนินธุรกิจได้บางส่วน แต่ธุรกิจที่มี
นัยส าคญัหยุดชะงกั ทางผูบ้รกิาร ปรบักล
ยุทธด์า้นองคก์รภายใน 2 เดอืน 

การด าเนินธุรกจิแบบถาวร ทางผูบ้รกิาร ปรบักลยุทธ์
ดา้นองคก์รทนัท ี
 
  

2 ด้านการปฏิบติังาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
เพยีงเลก็น้อย ซึง่บรษิทัสามารถ
ด าเนินธุรกจิต่อไปได ้

มผีลกระทบตอ่การด าเนินงานบางธุรกจิ
ในบางส่วน และสามารถกลบัมาด าเนิน
ธุรกจิไดภ้ายใน  1 เดอืน 

มผีลกระทบตอ่การด าเนินงานบางธุรกจิ
รุนแรง หรอืธุรกจิทีม่นีัยส าคญัหยุดชะงกั 
เกนิกว่า 1 เดอืน 

มผีลกระทบตอ่การด าเนินธุรกจิแบบถาวร หรอืธุรกจิที่
มนีัยส าคญัหยุดชะงกั มากกว่า 1 สปัดาห ์

3 ยอดขาย 1. รายรับ สุ ท ธิ  (รายรับ สุ ท ธิ  – 
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) ลดลง จากปีก่อน 

(Net Income) < 1% ≤ 5% (อ ยู่
ระหว่างน้อยกว่า 1% ถึง น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 5%) หรอื 
2. ยอดขาย/รายไดต้ามประมาณ

การณ์ลดลง <  5 ≤10% (อยู่
ระหว่างน้อยกว่า 5% ถงึ น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั10%) 
  

1. รายรบัสุทธ ิ(รายรบัสุทธ ิ– ค่าใชจ้่าย
สุทธ)ิ ลดลง จากปีก่อน (Net Income)  
> 5% ≤ 10% (อยู่ระหว่างมากกว่า 5%  
ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10%)  หรอื  
2. ยอดขาย/รายไดต้ามประมาณการณ์
ลดลง > 10% ≤ 15%  
(อยู่ระหว่างมากกว่า 10% ถงึ น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 15%) 

1. รายรบัสุทธ ิ(รายรบัสุทธ ิ– ค่าใชจ้่าย
สุทธ)ิ ลดลง จากปีก่อน (Net Income) > 
10% ≤ 15% (อยู่ระหว่างมากกว่า 10% 
ถงึ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15%) หรอื 
2. ยอดขาย/รายไดต้ามประมาณการณ์
ลดลง  ≥ 15% ≤ 20% (อยู่ระหว่าง
มากกว่า 15% ถงึน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
20%) 

1. รายรบัสุทธ ิ(รายรบัสุทธ ิ– ค่าใชจ้่ายสุทธ)ิ ลดลง 
จากปีก่อน (Net Income) > 15% (มากกว่า 15%) 
หรอื  
2. ยอดขาย/รายไดต้ามประมาณการณ์ลดลง > 20% 
(มากกว่า 20%) 
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ล าดบั 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 

ระดบัของผลกระทบ 

(1) น้อย (2) ปานกลาง (3) รนุแรง (4) วิกฤติ 

4 การเงนิ ระยะเวลาเกบ็หนี้ของลูกคา้แต่ละ
ราย ทีส่่งผลต่อ cash cycle  และ 
DE Ratio โดยพจิารณาจาก สงู/ต ่า
กว่า อตัราสว่นสงูสุด/ต ่าสุดของ
บรษิทั +/-2% 

ระยะเวลาเกบ็หนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่
ส่งผลต่อ cash cycle  และ DE Ratio 
โดยพจิารณาจากสงู/ต ่ากว่า อตัราส่วน
สงูสุด/ต ่าสุดของบริษทั +/-5% 

ระยะเวลาเกบ็หนี้ของลูกคา้แต่ละราย ที่
ส่งผลต่อ cash cycle  และ DE Ratio โดย
พจิารณาจาก สงู/ต ่ากว่า อตัราส่วนสงูสุด/
ต ่าสุดของบริษทั +/-10% 

ระยะเวลาเกบ็หนี้ของลูกคา้แต่ละราย ทีส่่งผลต่อ cash 
cycle  และ DE Ratio โดยพจิารณาจาก สงู/ต ่ากว่า 
อตัราสว่นสงูสุด/ต ่าสุดของบรษิทั +/-20% 

5 ด้านช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ 

5.1 ความพึงพอใจของลูกค้า การรบัคนืสนิคา้ทีจ่ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง Online และ Offline  < 
20% (น้อยกว่า 20%) ของจ านวน 
Invoice 
2. มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีน
ของลูกคา้ทุกช่องทาง ภายใน 1 วนั
ท าการ 
3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อ
บรกิาร/สนิคา้ซ ้า ภายใน 90 วนั 

1. การรบัคนืสนิคา้ทีจ่ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง Online และ Offline  > 20% 
≤ 25% (มากกว่า 20% - 25%) ของ
จ านวน Invoice 
2. มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีนของ
ลูกคา้ทุกช่องทาง ภายใน 1 สปัดาห ์
3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อ
บรกิาร/สนิคา้ซ ้า ภายใน 120 วนั 

1. การรบัคนืสนิคา้ทีจ่ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง Online และ Offline  > 25% ≤ 
30% (มากกว่า 25% - 30%) ของจ านวน 
Invoice 
2. มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้
ทุกช่องทาง > 1 สปัดาห ์≤ 1 เดอืน 
3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อบรกิาร/
สนิคา้ซ ้า ภายใน 270 วนั 

1.  การรบัคนืสนิคา้ทีจ่ าหน่ายผ่านชอ่งทาง Online 
และ Offline  > 30%   (มากกว่า   30%) ของจ านวน 
Invoice 
2.  มกีารตอบกลบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้ทุก
ช่องทาง ≥ 1 เดอืน 
3. ความน่าจะเป็นทีลู่กคา้ไม่มาซื้อบรกิาร/สนิคา้
ซ ้า ภายใน 365 วนั 

5.2 ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบ มผีลกระทบเฉพาะตวับุคคล มผีลกระทบเฉพาะหน่วยงาน หรอื
ภายใน ส่วนงาน 

มผีลกระทบหลายหน่วยงาน หรอืกระทบ
ต่อฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายจดัการ 

มผีลกระทบตอ่บรษิทั 

5.3 การถกูฟ้องร้อง / ร้องเรียน รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานภายใน
บรษิทัฯ และ/หรอื มขีา่วเลก็น้อย
มากไม่กระทบต่อภาพลกัษณ์
องคก์ร 

รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานภายนอก และ/
หรอื เผยแพร่ขา่วในวงจ ากดั สามารถ
แกไ้ขขา่วไดภ้ายใน 1-3 วนั 

รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานภายนอก มกีาร
ชดใชค้่าเสยีหาย และ/หรอื มกีารเผยแพร่
ขา่วผ่านสื่อต่าง ๆ 

รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานภายนอก มกีารชดใชค้่าเสยีหาย 
และ/หรอื มกีารเผยแพร่ขา่วผ่านสื่อตา่ง ๆ และตอ้งชี้
แจง้ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นทางการ 
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ล าดบั 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 

ระดบัของผลกระทบ 

(1) น้อย (2) ปานกลาง (3) รนุแรง (4) วิกฤติ 

6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1 การหยุดชะงกัของระบบ ระยะเวลาการหยุดชะงกัของระบบ 
> 1 ≤ 6 ชัว่โมง (อยู่ระหว่าง
มากกว่า 1 ชัว่โมง ถงึ น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 6 ชัว่โมง) 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 6 ≤ 12 
ชัว่โมง (อยูร่ะหว่างมากกว่า 6 ถงึ น้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 12 ชัว่โมง) 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 12 ≤  24 
ชัว่โมง (อยูร่ะหว่างมากกว่า 12 น้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 24 ชัว่โมง) 

ระยะการหยุดชะงกัของระบบ > 24 ชัว่โมง (มากกว่า 
24 ชัว่โมง) 

6.2 ความเสียหายของข้อมูล 
 
 
 
  

ฐานขอ้มลูเสยีหายบางส่วนไม่
ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั และ
สามารถกูข้อ้มลูกลบัมาได ้< 50% 
ของฐานขอ้มลูบางส่วน / ขอ้มลู
เสยีหายถาวรอย่างไม่มนีัยส าคญั 

ฐานขอ้มลูเสยีหายบางส่วนไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เป็นปัจจุบนั และสามารถกูข้อ้มลู
กลบัมาได ้> 50% ของฐานขอ้มลูที่
สมบูรณ์ 

ฐานขอ้มลูทีส่ าคญัเสยีหายถาวร >50%  ฐานขอ้มลูทัง้หมดเสยีหายถาวร 

7 กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบต่าง ๆ 

7.1 ค่าปรบั ไม่มหีรอืมคีวามรบัผดิตาม
กฎหมายเพยีงเลก็น้อย   

บรษิทัมคีวามผดิ ทีท่างบรษิทัพพิสิจูน์
ได ้ ท าใหก้ารเสยีค่าปรบัที่เป็นตวัเงนิ 
>10 ≤20 (มากกว่า 10 ลา้นบาท แต่ไม่
เกนิ 20 ลา้นบาท)  

บรษิทัมคีวามผดิ ทีท่างบรษิทัพพิสิจูน์ได ้
ท าใหก้ารเสยีค่าปรบัทีเ่ป็นตวัเงนิ >20 
≤50 (มากกว่า 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 50 
ลา้นบาท)   

บรษิทัมคีวามผดิ ทีท่างบรษิทัพพิสิจูน์ได ้ ท าใหก้าร
เสยีค่าปรบัทีเ่ป็นตวัเงนิ > 50 (มากกว่า 50 ลา้นบาท) 

7.1 โทษตามกฎหมาย ไดร้บัจดหมายเตอืน (notice) จาก
คู่ความ และ/หรอื ผูเ้สยีหาย 

ถูกหมายเรยีกสอบสวนโดยหน่วยงาน
ของรฐั 

ถูกฟ้องรอ้งตามกฎหมาย / ถูกระงบั
ใบอนุญาต 
 
 
  

มโีทษจ าคุก / ถูกเพกิถอนใบอนุญาต 
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ล าดบั 
การวดัระดบัความรนุแรงของ

ผลกระทบ (Impact) 

ระดบัของผลกระทบ 

(1) น้อย (2) ปานกลาง (3) รนุแรง (4) วิกฤติ 

8 ด้านทรพัยากรบุคคล 

8.1 การบรหิารทรพัยากรบุคคล พนักงานถูกตกัเตอืนดว้ยวาจา พนักงานไดร้บัการเตอืนเป็นหนังสอื พนักงานถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ให้
พกังานโดยไม่ไดร้บัค่าจา้งมรีะยะเวลาไม่
เกนิ 7 วนั 

ถูกเลกิจา้ง หรอื ไล่ออกจากงาน 
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5. เกณฑใ์นการก าหนดระดบัความเส่ียง 

ตารางการจดัระดบัความเส่ียง (Risk Map) 

ผลกระทบ (Impact) 

โอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood) 

(1) (2) (3) (4) 

เกิดข้ึนน้อย เกิดข้ึนบ้าง เกิดข้ึนบ่อย เกิดประจ า 

(1) 
L L M M 

น้อย 

(2) 
L M H H 

ปานกลาง 

(3) 
M H H C 

รนุแรง 

(4) 
C C C C 

วิกฤติ 
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6. ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 

     

ระดบัความเส่ียง (Degree of Risk) 

ผลกระทบ (Impact) 

โอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood) 

(1) (2) (3) (4) 

เกิดขึ้นน้อย เกิดขึ้นบ้าง เกิดขึ้นบ่อย เกิดประจ า 

(1) 
1 2 3 4 

น้อย 

(2) 
2 4 6 8 

ปานกลาง 

(3) 
3 6 9 12 

รนุแรง 

(4) 
4 8 12 16 

วิกฤติ 
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7. ตารางแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง 

การจดัการความเส่ียงตามล าดบัความส าคญั 

ระดบัความเส่ียง ระดบัคะแนน แทนด้วยสี การตอบสนองความเส่ียง 

ต ่า (Low) 1-2 L ระดบัทีย่อมรบัได ้แต่ตอ้งเฝ้าระวงั 
 

ปานกลาง 
(Moderate) 

3-4 M หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถจดัการความเสีย่งไดโ้ดยปฏิบติัตามกระบวนการ  

 

สงู (High) 5-9 H 
ฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งด าเนินการควบคมุและจดัการความเสีย่ง
ทนัที และควบคมุไม่ให้เคลื่อนย้ายไประดบัวิกฤติ 

 

วกิฤต ิ(Crisis) 10-16 C 
ฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเร่งด าเนินการจดัการความเสีย่งทนัทีอยา่ง
เร่งด่วน 

 

 




