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นโยบาย 

การบริหารความเส่ียง 

 (ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 1/2563) 
------------------------------------------------------ 

 บทน า 

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พงึประสงค์ที่จะให้เกดิขึ้น แต่หากเกดิเหตุการณ์ 
นัน้ขึ้น จะเกิดความเสยีหายหรือมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัไม่บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย  
บรษิทัจงึจดัให้มีการบรหิารความเสีย่ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้การบรหิารความเสีย่ง
จดัเป็นสว่นหนึ่งของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งของบรษิทัไว ้ดงันี้ 

1. วตัถปุระสงค ์

นโยบายบรหิารความเสีย่ง (“นโยบายฉบบันี้”) มวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1. เพื่อก าหนดกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบรษิัท เพื่อน าไป
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร 

2. เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ในการควบคุมความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไว้
อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนจะต้องน าไป
ประยุกตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม และตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

3. เพื่อใหอ้งคก์รมคีวามเขา้ใจถงึกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ในการประเมนิค่าความเป็นไป
ได้ที่จะเกดิเหตุการณ์ (Likelihood) และค่าความรุนแรงผลกระทบจากเหตุการณ์ (Impact) 
เพื่อจดัล าดบัความส าคญั พจิารณาจากผลกระทบทัง้ที่ประเมนิค่าเป็นตวัเลขได้ และที่ไม่
สามารถประเมนิค่าเป็นตวัเลขได ้ โดยมุ่งมัน่ใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดน้ า
หลกัการบรหิารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทาง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นแนวทางการบรหิารความเสี่ยง มาตรฐานในระดบั
สากลมาใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  

2. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบรษิทัทุกระดบัทุกคน รวมทัง้ผู้ท า
หน้าทีท่ีป่รกึษา ผูก้ระท าการแทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าหน้าทีใ่นนามบรษิทั โดยมบีทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั 
(1) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงในการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง 
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(2) มคีวามเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทั 
(3) ท าให้มัน่ใจว่าบรษิทัไดม้กีารด าเนินการจดัการความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นอย่าง

เหมาะสม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ก ากบัดแูลและตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่างมคีวามเป็นอสิระ 
(2) ท าให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน เพื่อจดัการความเสี่ยงทัว่ทัง้บริษัท

อย่างเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(1) ตดิตามการพฒันาแนวทางและกรอบการบรหิารความเสีย่ง 
(2) ตดิตามและประเมนิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
(3) พจิารณาอนุมตักิรอบ และแผนการจดัการความเสีย่ง 
(4) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 
(5) สือ่สารประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญั 

4) คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
(1) จดัท านโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กบั

หน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(2) ปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 
(3) ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ แนะน ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ของบรษิทัตามทีม่กีารรอ้งขอ 

5) ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(1) ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญทัง้บริษัท และให้ความมัน่ใจว่าบริษัทมีแผนการ

จดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
(2) สง่เสรมิและสนับสนุนการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และใหค้วาม

มัน่ใจว่าบรษิทัมกีระบวนด าเนินการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

6) หน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง 
(1) จดัท ากรอบและกระบวนการในการบรหิารความเสีย่งใหก้บัหน่วยงานและเสนอ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาอนุมตั ิ
(2) ให้การสนับสนุน และแนะน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งแก่หน่วยงานต่างๆ 

ภายในหน่วยงาน 
(3) ศกึษาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งและปัจจยัเสีย่งแก่พนักงาน 
(4) ปฏบิตังิานสนับสนุนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7) หวัหน้างานและพนักงาน 
(1) ระบุและรายงานความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
(2) ร่วมจดัท าแผนจดัการความเสีย่งและน าแผนไปปฏบิตัิ 
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8) ผูต้รวจสอบภายใน 
(1) จัดท าแผนตรวจสอบตามความเสี่ย ง  (Risk Base Auditing)  และตรวจ

กระบวนการบรหิารความเสีย่งในแต่ละหน่วยงาน  
(2) เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารควบคุมภายในที่เหมาะสม การจดัการและควบคุม

ความเสีย่งไดร้บัการปฏบิตัติามนโยบายและแนวทางของบรษิทั 

9) บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 
(1) ใหค้วามร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่ง 

3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยระบุขัน้ตอนในการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน (รายละเอยีดปรากฎในระเบยีบการบรหิารจดัการความเสีย่ง) ดงันี้ 

(1) ก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
ในการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึก าหนดวตัถุประสงค์
ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ท าให้ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

(2) ระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
หน่วยงานรวมทัง้ผู้ปฏิบตัิงานพงึท าความเข้าใจความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง และระบุ
เหตุการณ์ที่อาจเกดิขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทัง้ที่เป็นผลดแีละผลเสยีต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค ์

(3) ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  
หน่วยงานรวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึประเมนิความเสีย่ง 2 มติ ิคอื ความเป็นไปไดท้ี่
จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ 
(Impact) 

(4) การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 
หน่วยงานรวมทัง้ผู้ปฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้นทุน  
ที่เกดิขึ้นกบัผลประโยชน์ที่จะได้รบั การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลอืกวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกนั เพื่อลดระดบัความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คอื 

- การหลกีเลีย่ง (Avoid) 
- การกระจายหรอืการถ่ายโอน (Share/Transfer) 
- การลด (Reduce) 
- การยอมรบั (Risk Acceptance) 

ซึ่งความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนธุรกจิและกลยุทธ์ของบรษิทั โดยความเสีย่ง
นัน้อยู่ในระดบัความเสี่ยงสูงถึงสูงมากทัง้หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการ
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บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ ตามขัน้ตอนสายการรายงาน  

(5) กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
ผู้รบัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผู้ปฏบิตัิงานพงึพจิารณาการจดัการความเสี่ยง 
หรือกิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงานที่น ามาใช้ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้มีการจดัการความเสี่ยง ตามสภาพแวดล้อมภายใน
บริษัท ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างกนัไป 

(6) ตดิตามและประเมนิผล (Monitoring) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึจดัใหม้กีารตดิตามและทบทวนผล
การบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิาร
จดัการความเสีย่งไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นทุกระดบัของบรษิทัอย่างเหมาะสม และ
ความเสี่ยงที่มผีลกระทบที่ส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทัได้รบัการ
รายงานต่อผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนดการตดิตามและประเมนิผล 
- ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงในแต่ละ

หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี และด าเนินการจดัส่งให้คณะท างานบรหิาร
ความเสี่ยงปีละครัง้ เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ต่อไป 

- การรายงานผลการบรหิารความเสีย่งของผูร้บัผดิชอบ ใหม้กีารรายงาน
แก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบในทุกไตรมาส 

- ความเสีย่งเกดิขึน้ในกรณีเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตแิละส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงแก่องค์กร ให้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการบริหาร        
ความเสีย่งทนัท ีเพื่อหามาตรการในการแกไ้ขต่อไป 

4. นโยบายฉบบันี้ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ หรือเมื่อมีเหตุการณ์
เปลีย่นแปลง  

       
                                                                           (ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจนิดา) 
         ประธานกรรมการบรษิทั 
                                                                  บรษิทั พรเีมยีร ์แทงค ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 


