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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นสว่นส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อความเสี่ยงและเข้าใจถึงความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในธุรกิจ 
ตลอดจนมีเคร่ืองมือและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
อาศยัวฒันธรรมและการปฏิบตัิเร่ืองการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมทัว่ทัง้องค์กร  

วัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยง 

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัอย่างเป็นรูปธรรม เร่ิม
จากระดบัผู้น าองค์กร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและก ากบัดแูลให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ
เพ่ือให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร มีการสื่อสารนโยบาย กรอบโครงสร้าง แนวปฏิบัติ และจัด
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นแบบแผน นอกจากนี ้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ซึ่งในบางกรณีแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลต่อต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้  หรือต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบตัิงาน แต่ไมใ่ช่ข้อยกเว้นของการบริหารจดัการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ค ามัน่สญัญาในการพฒันาอย่างยัง่ยืน ระเบียบวินยัและจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการ
ควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสนบัสนุนให้พนกังานรับทราบเร่ืองการบริหารความเสี่ยงตัง้แตว่นัแรกท่ีร่วมงานกบับริษัทฯ 
จนถงึวนัสดุท้ายของการท างานกบับริษัทฯ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม กิจกรรม ข่าวสารตา่งๆ เป็นต้น รวมถงึ
การสร้างแรงจงูใจอื่นๆ เช่น การวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง 

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กรอบและกระบวนการปฏิบตัิงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก าหนดขึน้โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และ ISO 31000 
(International Organization for Standardization) และให้ฝ่ายบริหารและพนกังานทกุคนด าเนินงานตามกรอบ
โครงสร้างและกระบวนการมาโดยตลอด กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยการระบปัุจจยัเสี่ยงการประเมิน
ระดบัความเสี่ยง การจดัการ การติดตามและการสื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือลดโอกาสเกิดและ
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และด าเนินการ 2 ระดบัควบคู่กัน ระดับแรก 
คือการประเมินความเสี่ยงระดบักลุ่มองค์กรจากผู้บริหารระดบัสูงโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ 1 ครัง้ แล้ว
ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

ปัจจยัเสี่ยงท่ีส าคญัทุกปัจจยัจะมีผู้ รับผิดชอบหรือเจ้าของความเสี่ยงซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงเพ่ือ
ติดตามและก าหนดแผนจดัการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความเสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนจัดการ
ความเสี่ยงให้กบัฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ในขณะเดียวกนั ในระดับที่ 2 คือระดบั
หน่วยธุรกิจก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน โดยหน่วยธุรกิจนัน้ๆ จะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีส าคัญ
ยกเว้นกรณีท่ีความเสี่ยงนัน้ๆ มีระดบัความเสี่ยงสูงและกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือกรณีหน่วยธุรกิจต้องการการ
สนบัสนุนในระดบักลุม่บริษัทฯ ผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มจะเป็นผู้ก าหนดแผนจดัการความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยงในวิถีดงักล่าวจะส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดบัขององค์กร และเปิดช่องทางในการ
รายงานความเสี่ยงขึน้สูร่ะดบักลุม่บริษัทฯ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk appetite) เป็นปัจจัยส าคญัท่ีใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้จากผลกระทบทางด้านการเงินและต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ ร่วมกับการพิจารณาระดบัโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ สูง ปานกลาง และต ่า  บริษัทฯ ก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ไว้ท่ีระดบัปานกลางและระดบัต ่า ดงันัน้ความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดบัสงูต้องก าหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

ตัวชีวั้ดความเสี่ยง (KEY RISK INDICATORS) 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคญัทุกปัจจัย ดชันีชีว้ดัความเสี่ยงจะถูกก าหนดขึน้เพ่ือแจ้งสญัญาณของการเพ่ิมขึน้หรือ
ลดลงของปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมก าหนดระดับความเบ่ียงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ซึง่ดชันีชีว้ดัความเสี่ยงดงักลา่ว สามารถเป็นได้ทัง้ดชันีชีว้ดัท่ีสาเหต ุ(Leading Indicator) 
หรือดชันีวดัผลท่ีเกิดขึน้แล้วจากการปฏิบตัิงาน ( lagging indicator) ตวัอย่าง เช่น บริษัทฯ ใช้จ านวนของข่าวใน
เชิงลบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงานเป็นหนึ่งในตัวชีว้ัดความเสี่ยง เร่ืองอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่
มาตรการทางภาษี 

โครงสร้างองค์กร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้าง รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน 
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
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ประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิผลทั่วทัง้บริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะท างานบริหารความเสี่ยง ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ก ากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง  และให้รายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสละครัง้ รวมทัง้รายงานความเสี่ยงส าคญัของบริษัท
ฯ ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรง
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนกังานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ท่ีรับ
ท างานในนามของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามนโยบาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ด าเนินการและ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จครอบคลุมทัง้บริษัทฯ โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมี
จ ากดัอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี ้ประเมิน และจดัการความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม 

2. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร พนกังานทกุคนของบริษัทฯ ส่งเสริมและกระตุ้นให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความ
เสี่ยง 

3. ให้ผู้บริหารสงูสดุในสายงานนัน้ๆ จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพในทกุขัน้ตอน
ของการด าเนินงานตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมี
การบรูณาการ การบริหารความเสี่ยงกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการท่ีด ี เพ่ือช่วยลด
โอกาสของการเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยง ลดความไมแ่น่นอนในผลการด าเนินงาน
โดยรวม และเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ 

4. ให้ผู้บริหารสูงสุดในสายงานนัน้ๆ และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสี่ยง 

5. ให้ฝ่ายบริหารและผู้บริหารสงูสุดในสายงานท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจัยความเสี่ยงนัน้ๆ ประเมินปัจจยัเสี่ยงทัง้
ภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารและผู้บริหารสงูสดุต้องท าการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความเสี่ยงนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ๆ รวมถึงต้องติดตามผลให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตอ่ไป 
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6. ทีมงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีหน้าท่ีประสานงานความเสี่ยงและพฒันากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงในระดบักลุม่บริษัทฯ รวมถงึสนบัสนนุและให้แนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงในระดบับริษัทย่อย 

7. ผู้ประสานงานความเสี่ยงในระดบับริษัทย่อยมีหน้าท่ีประสานงานความเสี่ยง  ปฏิบัติตามนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุม่บริษัทฯ 

8. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานของตนเองในการ
จัดการความเสี่ยงทางการเงินมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

 


