นโยบาย
การบริ หารความเสี่ยง
(ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1/2563)
-----------------------------------------------------บทนา
ความเสี่ยงเป็ นเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่ นอนและไม่พงึ ประสงค์ ท่จี ะให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์
นัน้ ขึ้น จะเกิด ความเสียหายหรือ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ าหมาย
บริษทั จึงจัดให้มีการบริหารความเสีย่ ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหารความเสีย่ ง
จัดเป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ไว้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
นโยบายบริหารความเสีย่ ง (“นโยบายฉบับนี้”) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อกาหนดกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อนาไป
ปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร
2. เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ามีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการควบคุมความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้
อย่ า งเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนั กงานทุ ก ระดับ ทุ กคนจะต้องน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และตระหนักถึงความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้องค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ในการประเมินค่าความเป็ นไป
ได้ท่จี ะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และค่าความรุนแรงผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact)
เพื่อจัดลาดับความสาคัญ พิจารณาจากผลกระทบทัง้ ที่ประเมินค่าเป็ นตัวเลขได้ และที่ไม่
สามารถประเมินค่าเป็ นตัวเลขได้ โดยมุ่งมันให้
่ บริษทั มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้นา
หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทาง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ซึ่งเป็ นแนวทางการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานในระดับ
สากลมาใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
2. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรของบริษทั ทุกระดับทุกคน รวมทัง้ ผู้ทา
หน้าทีท่ ป่ี รึกษา ผูก้ ระทาการแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระทาหน้าทีใ่ นนามบริษทั โดยมีบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั
(1) มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงในการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
1/4

(2) มีความเข้าใจถึงความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบทีร่ ุนแรงต่อบริษทั
(3) ทาให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ได้มกี ารดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(1) กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างมีความเป็ นอิสระ
(2) ทาให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทมีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ บริษัท
อย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(1) ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
(2) ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
(3) พิจารณาอนุมตั กิ รอบ และแผนการจัดการความเสีย่ ง
(4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
(5) สือ่ สารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญ
4) คณะทางานบริหารความเสีย่ ง
(1) จัดทานโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กบั
หน่ วยงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวันเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
(3) ให้การสนับสนุ น ส่งเสริม แนะนากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่ วยงาน
ต่างๆ ของบริษทั ตามทีม่ กี ารร้องขอ
5) ผูบ้ ริหารระดับสูง
(1) ติด ตามความเสี่ย งที่ส าคัญทัง้ บริษัท และให้ค วามมัน่ ใจว่ า บริษัท มีแ ผนการ
จัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และให้ความ
มันใจว่
่ าบริษทั มีกระบวนดาเนินการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
6) หน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
(1) จัดทากรอบและกระบวนการในการบริหารความเสีย่ งให้กบั หน่ วยงานและเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาอนุมตั ิ
(2) ให้การสนับสนุ น และแนะนากระบวนการบริหารความเสีย่ งแก่หน่ วยงานต่างๆ
ภายในหน่วยงาน
(3) ศึกษาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งและปั จจัยเสีย่ งแก่พนักงาน
(4) ปฏิบตั งิ านสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7) หัวหน้างานและพนักงาน
(1) ระบุและรายงานความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
(2) ร่วมจัดทาแผนจัดการความเสีย่ งและนาแผนไปปฏิบตั ิ
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8) ผูต้ รวจสอบภายใน
(1) จั ด ท าแผนตรวจสอบตามความเสี่ ย ง ( Risk Base Auditing) และตรวจ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งในแต่ละหน่วยงาน
(2) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดการและควบคุม
ความเสีย่ งได้รบั การปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางของบริษทั
9) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอื่น
(1) ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ ง
3. นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
บริษัทกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยระบุ ขนั ้ ตอนในการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน (รายละเอียดปรากฎในระเบียบการบริหารจัดการความเสีย่ ง) ดังนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
ในการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านพึงกาหนดวัตถุประสงค์
ทางธุ ร กิจ หรือ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานที่ท าให้ช ัด เจน สอดคล้ อ งกับ นโยบาย
เป้ าหมาย กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(2) ระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
หน่ วยงานรวมทัง้ ผู้ปฏิบตั ิงานพึงทาความเข้าใจความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยง และระบุ
เหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็ นเหตุการณ์ ทงั ้ ที่เป็ นผลดีและผลเสีย ต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
(3) ประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หน่ วยงานรวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านพึงประเมินความเสีย่ ง 2 มิติ คือ ความเป็ นไปได้ท่ี
จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์
(Impact)
(4) การตอบสนองความเสีย่ ง (Risk Response)
หน่ ว ยงานรวมทัง้ ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านพึง พิจ ารณาวิ ธี ก ารจัด การความเสี่ย ง ที่ มี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดยค านึ ง ถึง ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ ต้ น ทุ น
ที่เกิดขึ้นกับผลประโยชน์ ท่จี ะได้รบั การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับ ความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิด
เหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คือ
- การหลีกเลีย่ ง (Avoid)
- การกระจายหรือการถ่ายโอน (Share/Transfer)
- การลด (Reduce)
- การยอมรับ (Risk Acceptance)
ซึ่งความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษทั โดยความเสีย่ ง
นัน้ อยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูงถึงสูงมากทัง้ หมด ต้องรายงานให้ คณะกรรมการ
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บริ ห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ ตามขัน้ ตอนสายการรายงาน
(5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ผู้รบั ผิดชอบหน่ วยงาน รวมทัง้ ผู้ปฏิบตั ิงานพึง พิจารณาการจัดการความเสี่ยง
หรือกิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานที่น ามาใช้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทได้มีการจัด การความเสี่ย ง ตามสภาพแวดล้อมภายใน
บริษัท ลัก ษณะธุ ร กิจ โครงสร้า งและวัฒ นธรรมขององค์ ก ร ซึ่ง อาจมีค วาม
แตกต่างกันไป
(6) ติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านพึงจัดให้มกี ารติดตามและทบทวนผล
การบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริหาร
จัดการความเสีย่ งได้นาไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษทั อย่างเหมาะสม และ
ความเสี่ยงที่มผี ลกระทบที่สาคัญต่อการบรรลุ วตั ถุประสงค์ของบริษทั ได้รบั การ
รายงานต่อผูร้ บั ผิดชอบ
กาหนดการติดตามและประเมินผล
- ให้ทุกหน่ ว ยงานด าเนิน การทบทวนการประเมิน ความเสี่ย งในแต่ละ
หน่ วยงานเป็ นประจาทุกปี และดาเนินการจัดส่งให้คณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงปี ละครัง้ เพื่อนาเสนอแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อไป
- การรายงานผลการบริหารความเสีย่ งของผูร้ บั ผิดชอบ ให้มกี ารรายงาน
แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับทราบในทุกไตรมาส
- ความเสีย่ งเกิดขึน้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและส่งผลกระทบอย่าง
รุ น แรงแก่ อ งค์ ก ร ให้ มี ก ารรายงานให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ งทันที เพื่อหามาตรการในการแก้ไขต่อไป
4. นโยบายฉบับนี้ กาหนดให้มีการทบทวนเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้ หรือเมื่อมีเหตุ การณ์
เปลีย่ นแปลง

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด(มหาชน)
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