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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี ซึ่งการบริหารความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นพืน้ฐานสาํคญั

ในการสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและ

ตอ่เน่ือง โดยการระบคุวามเส่ียงและแนวทางการบรหิารความเส่ียงจะเป็นเครื่องมือใหบ้รษัิทฯ และกลุม่

บรษัิทฯ ใชเ้พ่ือพิจารณาตดัสินใจในการบรหิารจดัการบนหลกัของความรอบคอบและความระมดัระวงั     

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายเรื่องการบริหารความเส่ียง” เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 
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1. วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของนโยบาย 

1.1. เพื่อใช้เป็นกรอบสาํหรับการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใหมี้ความสอดคลอ้งกัน เพื่อนาํไป

ปฏิบติัทั่วทัง้องคก์ร โดยอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด ของหน่วยงานกาํกับที่เก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

1.2. เพื่อใหเ้กิดการนาํไปสู่การปฏิบติัจรงิและสอดคลอ้งกบัการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน โดยถือเป็น

องคป์ระกอบสาํคญัในกิจกรรมทัง้หมดของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

1.3. กาํหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการควบคมุความเส่ียงที่ไดร้ะบไุวอ้ย่างเหมาะสม  

1.4. นโยบายฉบับนีใ้หมี้ผลบังคับใชก้ับทุกการดาํเนินงานในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน         

ทกุคนในองคก์ร 

2. คาํจาํกัดความ  

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณท์ี่มีโอกาสเกิดความไม่แน่นอน หรือส่ิงที่ทาํใหเ้กิดผลกระทบ และ/หรือ เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสียหาย ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณแ์ละ

ช่ือเสียงของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  

การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่กาํหนดขึน้เพื่อใชร้ะบุความ

เส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร และบรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้เพื่อ

สรา้งความเช่ือมั่นไดว้า่องคก์รจะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์รที่ไดก้าํหนดไว ้ 

3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบโดยรวมในการกาํกบัดแูลใหมี้การดาํเนินการบริหารความเส่ียง

อย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอทั่วทัง้องคก์ร ผ่านคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติัหนา้ที่ดา้นการบริหารความเส่ียง 

โดยสอบทานใหม้ั่นใจวา่ระบบการบรหิารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3.3 คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง

ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ  
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3.4 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการดาํเนินการตามนโยบายฉบบันี ้กาํกบัดแูลใหอ้งคก์รมี

การปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั และติดตามใหเ้กิดการนาํไปใชอ้ย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สรา้งการตระหนกัต่อความ

เส่ียงและการจดัการความเส่ียงจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ทาํให้เช่ือมั่นว่าความเส่ียงทางธุรกิจที่สาํคัญไดร้ับการระบุและ

ประเมินอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ไดมี้การกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงที่มีประสิทธิผล โดยรบัผิดชอบใน

เรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1) กาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และกรอบการดาํเนินงานดา้นบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

2) กาํหนดใหมี้การบริหารจัดการความเส่ียงดา้นความยั่งยืน โดยมีประเด็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับเรื่อง

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

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการป้องกัน และแกไ้ข รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการดาํเนินธุรกิจจาก

ความเส่ียงเหลา่นีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

3) กาํกบัดแูล ติดตาม และสนบัสนนุใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จในระดบัองคก์ร ตลอดจน

ระดบัโครงการ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์และตดัสินใจ 

เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดาํเนินธุรกิจ  

4) ทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ

ของสากลปฏิบติั และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

5) พิจารณาสอบทานความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามที่

หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

6) กาํกับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยการ

ติดตามและสอบทานอย่างตอ่เน่ือง 

7) รายงานความเส่ียงที่มีระดบัความเส่ียงสงู และสงูมาก ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท รบัทราบ 

3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สาํคญัตามปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้

ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบ 
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3.7 ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ์ประเมิน และจดัลาํดบัความเส่ียง

ของหน่วยงานที่ตนเองรบัผิดชอบ รวมถึงกาํหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง โดยถือเป็น

สว่นหนึ่งของการปฏิบติังานที่รบัผิดชอบ   

4 ระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้   

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ มีการกาํหนดและส่ือสารระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ซึง่ระดบั

ที่ยอมรบัไดนี้ ้ขึน้อยู่กับทางเลือกระหว่างความเส่ียงสมมุติฐานและค่าที่คาดว่าจะมีโอกาส เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ

บรหิารจดัการและ การปฏิบติังานของพนกังาน และความสามารถในการยอมรบัและการบรหิารความเส่ียง 

บรษัิท ฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มีระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดเ้ก่ียวกบัความเส่ียงตา่งๆ ดงันี ้

4.1 การบริหารดา้นการเงิน - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรบัความเส่ียงสาํหรบัรายงานทางการเงินที่ขาด

ความน่าเช่ือถือ รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  

4.2 การปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั – บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ไม่ยอมรบัความเส่ียงในการละเมิดกฎหมายหรือ

กฎระเบียบและการละเมิดหลกัจรรยาบรรณพนกังานหรอืขาดการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีในองคก์ร 

4.3 ภาพลักษณ์ช่ือเสียง - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรบัความเส่ียงจากความเสียหายดา้นภาพลักษณ์

ช่ือเสียง การลดลงของคณุภาพการใหบ้รกิารและความน่าเช่ือถือจากผูมี้สว่นไดเ้สียที่ลดนอ้ยลง 

5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อใหมี้ความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และมีความ

เหมาะสม  โดยฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ไดก้าํหนดให ้

5.1 ต้องมีการสอบทานและพิจารณาปัจจัยความเส่ียงในทุกๆ ด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

อย่างสมํ่าเสมอ และครอบคลมุถึงความเส่ียงเชิงกลยทุธ ์ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงดา้นการบรหิารการ

ก่อสรา้ง ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเส่ียงดา้นการ

ปฏิบติังานอื่นๆ ความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ตลอดจนความเส่ียงดา้นความยั่งยืน 

5.2 ตอ้งมีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและระดบัความรุนแรงของผลกระทบในดา้นตา่งๆ 

5.3 ตอ้งมีการกาํหนดมาตรการในการปอ้งกนัและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดความเส่ียงในแต่ละประเภท 

5.4 ตอ้งมีการกาํหนดผูร้บัผิดชอบตลอดจนการกาํหนดเก่ียวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการ

ประเมินผลความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้ ใหอ้ยู่ในระดบัตํ่าหรอืในระดบัที่บรษัิทยอมรบัได ้

5.5 นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

รวมทัง้สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลู และสามารถรบัทราบถึงข่าวสารการบริหาร

ความเส่ียงอย่างทั่วถึง เพื่อทาํใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯมีกระบวนการเรื่องการจดัทาํบรหิารความเส่ียงอย่างเพียงพอ 
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6 การทบทวนนโยบาย  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ป็นประจาํทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุติั 
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บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน)  

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 

ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2560/02 

1.0 22 ก.พ. 2560 จดัทาํใหม ่

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบัและ

การปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/15 

2.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบัและ

การปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/14 

3.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบัและ

การปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/19 

4.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน กาํหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ยั่ งยืนใน หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยง  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-014 

5.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน กาํหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ยั่ งยืนใน หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยง  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-036 

6.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน กาํหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ยั่ งยืนใน หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยง  

- 

 
 

 

 


