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หน้าท่ี 2 ของ 7 

 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ซึ่งการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นพืน้ฐานสําคญั

ในการสนับสนุนให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมัน่คงและ

ตอ่เน่ือง โดยการระบคุวามเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงจะเป็นเคร่ืองมือให้บริษัทฯ และกลุม่

บริษัทฯ ใช้เพ่ือพิจารณาตดัสนิใจในการบริหารจดัการบนหลกัของความรอบคอบและความระมดัระวงั     

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัทํา “นโยบายเร่ืองการบริหารความเส่ียง” เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จดัการระบบขององค์กรตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ให้กบัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

        พฤศจิกายน 2561 
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หน้าท่ี 3 ของ 7 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย 

1.1. เพ่ือใช้เป็นกรอบสําหรับการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือนําไป

ปฏิบัติทั่วทัง้องค์กร โดยอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกําหนด ของหน่วยงานกํากับท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2. เพ่ือให้เกิดการนําไปสูก่ารปฏิบติัจริงและสอดคล้องกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน โดยถือเป็น

องค์ประกอบสําคญัในกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

1.3. กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการควบคมุความเส่ียงท่ีได้ระบไุว้อยา่งเหมาะสม  

1.4. นโยบายฉบับนีใ้ห้มีผลบังคับใช้กับทุกการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน         

ทกุคนในองค์กร 

2. คาํจาํกัดความ  

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดความไม่แน่นอน หรือสิ่งท่ีทําให้เกิดผลกระทบ และ/หรือ เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณ์และ

ช่ือเสียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดขึน้เพ่ือใช้ระบุความ

เส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อองค์กร และบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ เพ่ือ

สร้างความเช่ือมัน่ได้วา่องค์กรจะบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ขององค์กรท่ีได้กําหนดไว้  

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยรวมในการกํากบัดแูลให้มีการดําเนินการบริหารความเส่ียง

อยา่งเหมาะสมและสม่ําเสมอทัว่ทัง้องค์กร ผา่นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการบริหารความเส่ียง 

โดยสอบทานให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3.3 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง รวมทัง้

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  
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หน้าท่ี 4 ของ 7 

3.4 ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายฉบบันี ้กํากบัดแูลให้องค์กรมี

การปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการนําไปใช้อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้สร้างการตระหนกัต่อความ

เส่ียงและการจดัการความเส่ียงจนเป็นวฒันธรรมองค์กร  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีทําให้เช่ือมั่นว่าความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสําคัญได้รับการระบุและ

ประเมินอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ได้มีการกําหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบใน

เร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) กําหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

2) กํากบัดแูล ติดตาม และสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดบัองค์กร ตลอดจน

ระดบัโครงการ โดยคํานึงถึงความเส่ียงในแต่ละด้าน เพ่ือประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตดัสินใจ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการบริหารความเส่ียงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ  

3) ทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติั

ของสากลปฏิบติั และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท  

4) พิจารณาสอบทานความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ี

หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงได้ประเมินไว้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

5) กํากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยการ

ติดตามและสอบทานอยา่งตอ่เน่ือง 

6) รายงานความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงสงู และสงูมาก ให้ประธานกรรมการการบริหาร คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ 

3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ

ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคญัตามปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้

ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

3.7 ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจดัลําดบัความเส่ียง

ของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการความเส่ียง โดยถือเป็น

สว่นหนึง่ของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ   
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หน้าท่ี 5 ของ 7 

4 ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้   

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีการกําหนดและส่ือสารระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ซึง่ระดบั

ท่ียอมรับได้นี ้ขึน้อยู่กับทางเลือกระหว่างความเส่ียงสมมติุฐานและค่าท่ีคาดว่าจะมีโอกาส เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

บริหารจดัการและ การปฏิบติังานของพนกังาน และความสามารถในการยอมรับและการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ฯ และกลุม่บริษัทฯ มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้เก่ียวกบัความเส่ียงตา่งๆ ดงันี ้

4.1 การบริหารด้านการเงิน - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับความเส่ียงสําหรับรายงานทางการเงินท่ีขาด

ความน่าเช่ือถือ รวมถงึการไมป่ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  

4.2 การปฏิบติัตามกฎหมายข้อบงัคบั – บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ไมย่อมรับความเส่ียงในการละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบและการละเมิดหลกัจรรยาบรรณพนกังานหรือขาดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในองค์กร 

4.3 ภาพลักษณ์ช่ือเสียง - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับความเส่ียงจากความเสียหายด้านภาพลักษณ์

ช่ือเสียง การลดลงของคณุภาพการให้บริการและความน่าเช่ือถือจากผู้ มีสว่นได้เสียท่ีลดน้อยลง 

5 กระบวนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก เพ่ือให้มีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีความ

เหมาะสม  โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดให้ 

5.1 ต้องมีการสอบทานและพิจารณาปัจจัยความเส่ียงในทุกๆ ด้าน ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

อย่างสม่ําเสมอ และครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงด้านการบริหารการ

ก่อสร้าง ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงด้านการ

ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตลอดจนความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5.2 ต้องมีการสอบทานและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบในด้านตา่งๆ 

5.3 ต้องมีการกําหนดมาตรการในการปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดความเส่ียงในแต่ละประเภท 

5.4 ต้องมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการ

ประเมินผลความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยูใ่นระดบัต่ําหรือในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้ 

5.5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

รวมทัง้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมลู และสามารถรับทราบถึงข่าวสารการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งทัว่ถงึ เพ่ือทําให้มัน่ใจวา่บริษัทฯมีกระบวนการเร่ืองการจดัทําบริหารความเส่ียงอยา่งเพียงพอ 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน)  

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

OMD 

2560/02 

1.0 22 ก.พ. 2560 จดัทําใหม่  

 

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการ

ของหน่วยงานกํากบัและการ
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ของหน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  
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