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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ซึ่งการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นพืน้ฐานสําคญั

ในการสนบัสนุนให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ บรรลวุตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและ

ตอ่เน่ือง โดยการระบคุวามเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงจะเป็นเคร่ืองมือให้บริษัทฯ และกลุม่

บริษัทฯ ใช้เพ่ือพิจารณาตดัสินใจในการบริหารจดัการบนหลกัของความรอบคอบและความระมดัระวงั     

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัทํา “นโยบายเร่ืองการบริหารความเส่ียง” เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จดัการระบบขององค์กรตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ให้กบัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

        6 พฤศจิกายน 2562 
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1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย 

1.1. เพ่ือใช้เป็นกรอบสําหรับการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกนั เพ่ือนําไป

ปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร โดยอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกําหนด ของหน่วยงานกํากับท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2. เพ่ือให้เกิดการนําไปสูก่ารปฏิบตัิจริงและสอดคล้องกบัการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน โดยถือเป็น

องค์ประกอบสาํคญัในกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

1.3. กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการควบคมุความเสีย่งท่ีได้ระบไุว้อยา่งเหมาะสม  

1.4. นโยบายฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้กับทุกการดําเนินงานในการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน         

ทกุคนในองค์กร 

2. คาํจาํกัดความ  

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดความไม่แน่นอน หรือสิ่งท่ีทําให้เกิดผลกระทบ และ/หรือ เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณ์และ

ช่ือเสยีงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดขึน้เพ่ือใช้ระบคุวาม

เสีย่งท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กร และบริหารจดัการความเสีย่งให้อยูภ่ายใต้ระดบัความเสีย่งท่ีองค์กรยอมรับได้ เพ่ือ

สร้างความเช่ือมัน่ได้วา่องค์กรจะบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ขององค์กรท่ีได้กําหนดไว้  

3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยรวมในการกํากบัดแูลให้มีการดําเนินการบริหารความเสีย่ง

อยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอทัว่ทัง้องค์กร ผา่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการบริหารความเสี่ยง 

โดยสอบทานให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเสีย่งมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3.3 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  
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3.4 ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายฉบบันี ้กํากบัดแูลให้องค์กรมี

การปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการนําไปใช้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สร้างการตระหนกัตอ่ความ

เสีย่งและการจดัการความเสีย่งจนเป็นวฒันธรรมองค์กร  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีทําให้เช่ือมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคัญได้รับการระบุและ

ประเมินอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้มีการกําหนดมาตรการจดัการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบใน

เร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) กําหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

2) กําหนดให้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านความยัง่ยืน โดยมีประเด็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง

สิ่งแวดล้อม (Environmental) สงัคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือ ESG 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไข รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจจาก

ความเสีย่งเหลา่นีอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ   

3) กํากบัดแูล ติดตาม และสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดบัองค์กร ตลอดจน

ระดบัโครงการ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพ่ือประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตดัสินใจ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการบริหารความเสีย่งได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ  

4) ทบทวนแนวปฏิบตัิและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิ

ของสากลปฏิบตัิ และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5) พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ี

หนว่ยงานเจ้าของความเสีย่งได้ประเมินไว้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

6) กํากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ โดยการ

ติดตามและสอบทานอยา่งตอ่เน่ือง 

7) รายงานความเสี่ยงท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงู และสงูมาก ให้ประธานกรรมการการบริหาร คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ 

3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ

ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคญัตามปัจจยัความเสี่ยง รวมทัง้

ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
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3.7 ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบ ุวิเคราะห์ ประเมิน และจดัลําดบัความเสี่ยง

ของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเสี่ยง โดยถือเป็น

สว่นหนึง่ของการปฏิบตัิงานท่ีรับผิดชอบ   

4 ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้   

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีการกําหนดและสือ่สารระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ซึง่ระดบั

ท่ียอมรับได้นี ้ขึน้อยู่กับทางเลือกระหว่างความเสี่ยงสมมุติฐานและค่าท่ีคาดว่าจะมีโอกาส เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

บริหารจดัการและ การปฏิบตัิงานของพนกังาน และความสามารถในการยอมรับและการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท ฯ และกลุม่บริษัทฯ มีระดบัความเสีย่งท่ียอมรับได้เก่ียวกบัความเสีย่งตา่งๆ ดงันี ้

4.1 การบริหารด้านการเงิน - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยงสําหรับรายงานทางการเงินท่ีขาด

ความนา่เช่ือถือ รวมถึงการไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี  

4.2 การปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบั – บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ไมย่อมรับความเสีย่งในการละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบและการละเมิดหลกัจรรยาบรรณพนกังานหรือขาดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในองค์กร 

4.3 ภาพลกัษณ์ช่ือเสียง - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยงจากความเสียหายด้านภาพลกัษณ์

ช่ือเสยีง การลดลงของคณุภาพการให้บริการและความนา่เช่ือถือจากผู้มีสว่นได้เสยีท่ีลดน้อยลง 

5 กระบวนการบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพ่ือให้มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และมีความ

เหมาะสม  โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดให้ 

5.1 ต้องมีการสอบทานและพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

อย่างสมํ่าเสมอ และครอบคลมุถึงความเสี่ยงเชิงกลยทุธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสีย่งด้านการบริหารการ

ก่อสร้าง ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสีย่งด้านการ

ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนความเสีย่งด้านความยัง่ยืน 

5.2 ต้องมีการสอบทานและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่งและระดบัความรุนแรงของผลกระทบในด้านตา่งๆ 

5.3 ต้องมีการกําหนดมาตรการในการปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสีย่งในแตล่ะประเภท 

5.4 ต้องมีการกําหนดผู้ รับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการ

ประเมินผลความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยูใ่นระดบัตํ่าหรือในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้ 

5.5 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

รวมทัง้สนบัสนุนให้บคุลากรทกุระดบัสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสามารถรับทราบถึงข่าวสารการบริหาร

ความเสีย่งอยา่งทัว่ถึง เพ่ือทําให้มัน่ใจวา่บริษัทฯมีกระบวนการเร่ืองการจดัทําบริหารความเสีย่งอยา่งเพียงพอ 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน)  

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / 

ทบทวน 

 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2560/02 

1.0 22 ก.พ. 2560 จดัทําใหม ่

 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบัและ

การปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/15 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบัและ

การปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/14 

3.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบัและ

การปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/19 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน กําหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ยั่งยืนใน หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง  

- 

 
 

 

 


