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11.นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัตอ่การบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การ

เติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระดับท่ี เหมาะสม ตลอดจนเพ่ือเป็นการด าเนินตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate 
Governance) รวมทัง้การถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีบริษัทตอ้งเผชิญ
อยู่ในปัจจบุนั ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท โดยในเบือ้งต้นไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทัง้
องคก์ร ก ากบัดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสม 

11.1 ค ำนิยำมควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียง หมำยถงึ  โอกาส / เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่าง ๆ หรือสิ่งท่ีท าให้แผนงานหรือการ
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์/ เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดย
ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบตอ่องคก์ร ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินหรือ
ผลกระทบท่ีมีตอ่ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงขององคก์ร 

กำรบริหำรควำมเส่ียง หมำยถงึ  กระบวนการท่ีปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและบคุลากรทกุคนใน 
(Risk Management) องคก์ร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยทุธแ์ละด าเนินงาน โดยกระบวนการบรหิาร

ความเส่ียงไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหส้ามารถบง่ชีเ้หตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้และ
มีผลกระทบตอ่องคก์ร และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรบั เพ่ือใหไ้ดร้บัความมั่นใจอยา่งสมเหตสุมผล ในการบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีองคก์รก าหนดไว ้

11.2 วัตถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียง 

นโยบายการบรหิารความเส่ียง มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชใ้นแนวทาง

เดียวกันทั่วทัง้องคก์ร และก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การ
ก าหนดกลยทุธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของบรษิัท 

2. เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้
ขององคก์ร โดยพิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะ 
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เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ก าหนดไว ้ทัง้ในระดบัองคก์รและในระดบัหนว่ยงาน 

3. เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงระบุความเส่ียงหรือวิกฤตการณท่ี์ไม่คาดคิด 
และสามารถตอบสนองการลดความสญูเสีย หรือความเสียหายตอ่องคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ทนักาล 

4. เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัท ไดร้บัทราบข้อมูลความเส่ียงท่ี
ส าคญั แนวโนม้ของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนก ากับดแูลใหมี้การจดัการ
และควบคมุความเส่ียง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5. เพ่ือใหท้กุส่วนงานมีหนา้ท่ีระบ ุประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัๆ อย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงกรณีท่ีมีเหตกุารณ ์กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือ โครงการท่ีส าคญั หรือการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีสาระส าคญัภายในองคก์ร โดยค านึงถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และความสามารถท่ี
ปฏิบตัไิดจ้รงิดว้ยตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

6. เพ่ือใหมี้การส่ือสาร และถ่ายทอดความรูก้ารบริหารความเส่ียงใหพ้นกังานอย่างสม ่าเสมอ และ
พัฒนาพนักงานใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนักการเป็นเจา้ของความเส่ียง ตลอดจนมีการ
บรหิารความเส่ียงรว่มกนัภายใตง้านท่ีรบัผิดชอบ 

7. เพ่ือเสรมิสรา้งความนา่เช่ือถือ และสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
8. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ

ถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) บริษัทแบง่แยกหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงออกจาก
งานดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง (Business Unit) อนึ่ง เพ่ือใหก้ารจดัการดา้นความเส่ียงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ีย ง ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือติดตามประเด็นความเส่ียงและจดัการความเส่ียงให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ ์

11.3 กำรก ำกับดูแลบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษัทก าหนดให้การก ากับดูแลความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานทัง้บริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
โครงสรา้งการก ากบัดแูลและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบมีความเหมาะสมและสามารถส่งเสริมารบรหิารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล จงึก าหนดโครงสรา้งและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบการก ากบัดแูลของบรษิัท ดงันี  ้  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท (Risk Management Structure) 
 

 

 

 

 

  

หมำยเหตุ: 
*คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทกุฝ่าย และ
ผูอ้  านวยการสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบโดยรวม ในการก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้
เป็นไปตามโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง นโยบายและความเส่ียงท่ียอมรบัไดร้วมทัง้ส่งเสริมใหเ้กิด
การบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทั่วทัง้บริษัทอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตามหลกัสากล เพ่ือให้
เกิดเป็นวฒันธรรมการบรหิารความเส่ียงขึน้อยา่งยั่งยืน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ชว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นการบรหิารความ
เส่ียง โดยสอบทานใหม้ั่นใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส าคญั ไดร้บัการ
ระบุและประเมินอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดมี้การก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ี มีประสิทธิผลไว ้
โดยรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. จดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธแ์ละหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบรษิัท ตามท่ีหนว่ยงาน
เจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 

3. ก ากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยการติดตาม
และสอบทานอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

*คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ส านกัตรวจสอบภายใน 
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 คณะกรรมกำรบริหำร มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้
1. พิจารณาและสอบทานการบรหิารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
2. รายงานความเ ส่ียง ท่ี มีระดับสูง  และสูงมากให้คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท รบัทราบ 

 คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของแต่ละส่วนงาน และจดัการความเส่ียงตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

2. ศกึษาวิเคราะห ์ประเมิน และบรหิารความเส่ียง พรอ้มหาแนวทางการแกไ้ข 
3. ใหค้วามรูแ้ก่ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจถึงหลักเกณฑก์ารวิเคราะหป์ระเมิน และ

บรหิารจดัการความเส่ียง 
4. ติดตามผลการบริหารความเส่ียงของส่วนงานต่าง ๆ และแจง้เตือนใหส้่วนงานเจา้ของความ

เส่ียงไดมี้การบรหิารจดัการ และทบทวนการบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 
5. รายงานผลการประเมินความเส่ียง 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายฉบบันี ้และ
ก ากบัดแูลใหมี้การปฏิบตัติามอย่างตอ่เน่ือง ผา่นคณะท างานบรหิารความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
จากหนว่ยงานหลกัของบรษิัท 

11.4 ระดับควำมเส่ียงทีย่อมรับได้ 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) คือ ระดับความเส่ียงสูงสุดท่ียอมรับไดใ้นระดับองคก์ร 
ก าหนดขึน้โดยฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และใหใ้ชป้ระกอบการ
ประเมินและบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงใดก็ตามท่ีไดร้บัการวิเคราะหแ์ละประเมินแลว้พบว่าอาจส่งผลกระ
ทบต่อบริษัทเกินกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ใหห้น่วยงานเจา้ของความเส่ียงนัน้ ๆ จัดท าแผนปฏิบตัิงาน
บรหิารความเส่ียง และรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

11.5 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องน าระบบการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหาร โดยมุ่งหวงัใหบ้ริษัทเป็นองคก์รส าคญัท่ีสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ มี
ภาพลกัษณท่ี์ดี และพฒันาการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั่วทัง้องคก์ร จงึก าหนดนโยบาย
การบรหิารความเส่ียง ดงันี ้
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11.5.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้ภายนอกและ
ภายในบรษิัทใหมี้ความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเส่ียง
อยา่งนอ้ย 5 ประการ ดงันี ้

(ก) ควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 

(ค) ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)  

(ง) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(จ) ควำมเส่ียงจำกสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจ (Risk from Business Environment) 

11.5.2 ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรบัผิดชอบของพนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีตอ้งตระหนกัถึงความ
เส่ียงท่ีมีในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ และบริหารจัดการภายใตก้ารควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

11.5.3  ใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพ่ือใหเ้กิดการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พฒันาและมีการปฏิบตัิงานดา้นการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการ
บริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของ
บริษัท รวมถึงการมุ่งเนน้ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือสรา้ง
ความเป็นเลิศในการปฏิบตังิานและสรา้งความเช่ือมั่นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  

11.5.4  มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือหลีกเล่ียงความ
เสียหาย หรือความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบรหิารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ  

11.5.5  ส่งเสริมและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียง
ของบริษัท และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียง
อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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11.6 กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบกบัการบรรลกุลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคข์องบริษัทได้
ถกูบรหิารจดัการตามกระบวนการท่ีก าหนด โดยกระบวนการบรหิารความเส่ียงของบริษัท ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน
การด าเนินการ ดงันี ้ 

1. ก าหนดและทวนสอบเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง ก าหนดกลยทุธ ์วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของ
บรษิัทและความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ 

2. ประเมิน 
3. ความเส่ียง โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือ  

2.1  ระบคุวามเส่ียงก่อนการจดัการ  
2.2  วิเคราะหค์วามเส่ียงก่อนการจดัการ  
2.3  ประเมินความเส่ียงก่อนการจดัการ  

4. ประเมินมาตรการการจดัการความเส่ียงในปัจจบุนัและระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ 
5. จดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ 
6. ตดิตามและการสอบทาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




