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นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) 
 

1. วตัถุประสงค์ ของนโยบาย 
 บริษทั  ตระหนักถึงความส าคญัในการเตรียมการหรือป้องกนัต่อความเส่ียงท่ีท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององค์กร  จึงมุ่งมัน่ด าเนินการบริหารความเส่ียงโดยจะครอบคลุม ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ/กฎหมาย และใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงอนัจะก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแล
องคก์รท่ีดี ซ่ึงจะช่วยใหอ้งคก์ร บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้  

 
2. ค าจ ากดัความของการบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียง ( Risk) หมายถึง  ผลของความไม่แน่นอนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมถึงความลม้เหลว

ในการไดรั้บโอกาสสูงสุด 
ปัจจยัเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตน้เหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงสาเหตุ

ของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพ่ือจะไดว้เิคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ปัจจยัเส่ียงพิจารณาไดจ้าก อุปสรรคทางธุรกิจท่ีเกิดจากกรณีต่อไปน้ี 

1) ปัจจยัเส่ียงดา้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม ทศันคติหรือวถีิการด าเนินชีวิตของลูกคา้
หลกั เป็นตน้ 

2) ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด  เช่น  ภาวะการแข่งขนั  สินคา้อ่ืนหรือสินคา้กลุ่มใหม่ท่ีมาทดแทน หรือท าใหลู้กคา้สนใจ
สินคา้ของบริษทันอ้ยลง เป็นตน้ 

3) ปัจจยัเส่ียงดา้นเทคโนโลยี  เช่น โปรแกรมสารสนเทศ วิธีการใชส้ารสนเทศท่ีท าให้การท างานของบริษทัล่าช้า 
หรือมีขอ้บกพร่อง หรือไม่สามารถแข่งขนัได ้เป็นตน้ 

4) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเมืองและสังคม  เช่น  ขอ้ก าหนดต่างๆทางสังคม  ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบาย รวมถึงการ
ประทว้ง การจลาจล  หรือสภาวะการวา่งงาน ท่ีเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ เป็นตน้ 

5) ปัจจยัเส่ียงดา้นการเงินและเศรษฐกิจ เช่น การขาดแคลนแรงงาน  ภาวะเงินเฟ้อ  ราคาน ้ ามนัและพลงังานเพ่ิมข้ึน 
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงท าให้บริษทัตอ้งรับภาระทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน เป็นตน้ 

6) ปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ  เช่น พาย ุน ้ าท่วม แผ่นดินไหว ภยัแลง้  การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล 
โรคระบาด การขาดแคลนพลงังาน  ท่ีท าใหก้ระทบต่อการท าธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

7) ปัจจยัดา้นกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่ชดัเจนและมีการตีความไดห้ลายทาง รัฐออก
กฎระเบียบใหม่มาควบคุมหรือเป็นขอ้จ ากดัของกระบวนการท างานต่าง ๆ เป็นตน้ 

8) ปัจจยัภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบติังาน การขาดแคลนบุคลากรบางสาขาอาชีพ      
การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีท าให้การท างานไม่ต่อเน่ือง ความไม่เพียงพอของขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจ  
เทคโนโลยท่ีีลา้สมยั หรือ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร หรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของบริษทั เป็นตน้ 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีบริษทั ไดก้ าหนดข้ึนมาอยา่งเป็นระบบ และถูกน าไปใชโ้ดย
ฝ่ายจดัการ และพนกังานทุกคนในองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นการก าหนดกลยทุธ์และใชก้บัหน่วยงานทั้งหมดทัว่ทั้งองคก์ร โดยไดรั้บการออกแบบ
มาเพ่ือให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร รวมทั้งการบริหารความเส่ียงให้อยูภ่ายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับ
ไดแ้ละเช่ือมัน่ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่องคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้



  

3 
 

3. หลกัการปฏิบัต ิ

หลกัส าคญัในการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 
 หลกัพ้ืนฐานในการบริหารความเส่ียง 
 ระดบัการตอบความสนองความเส่ียง 
 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
 บทบาทและความรับผิดชอบ 

3.1   หลกัการพื้นฐานในการบริหารความเส่ียงทีด่ ี
บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา และปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัการ
พ้ืนฐาน  ต่อไปน้ี 

3.1.1 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และมีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ผา่นการทบทวนกระบวนการและระบบอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.2 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะรวมอยูใ่นกิจกรรมและกระบวนการก ากบัดูแลกิจการ  การวางแผน และ
กระบวนการรายงานทั้งในระดบัการด าเนินงานและระดบักลยทุธ์ขององคก์ร 

3.1.3 การบริหารความเส่ียงท่ีดีช่วยท าให้ผูต้ดัสินใจด าเนินการสร้างทางเลือกอยา่งชดัเจน สามารถจดัล าดบั
ความส าคญัในการด าเนินการ และท าให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของแนวทางการ
ด าเนินการ 

3.1.4 การบริหารความเส่ียงท่ีดีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการความไม่แน่นอนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
รับผลตอบแทนและลดโอกาสของการสูญเสีย ผา่นการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน   

3.1.5 การบริหารความเส่ียงท่ีดีเป็นระบบ และรูปแบบท่ีชดัเจน และทนัต่อเหตุการณ์ เพ่ือช่วยใหเ้กิดผลลพัธ์
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสม ่าเสมอ สามารถเปรียบเทียบ และเช่ือถือได ้

3.1.6 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะอยูบ่นพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถหาดูได ้
3.1.7 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และภายนอก 

รวมถึงภาวการณ์ของความเส่ียง  (Risk Profile) 
3.1.8 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะค านึงถึงปัจจยัดา้นบุคคลและวฒันธรรม  ควรตระหนกัถึงขีดความสามารถ 

การรับรู้ และความตั้งใจของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก ซ่ึงมีส่วนในการสนบัสนุนต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

3.1.9 การบริหารความเส่ียงจะมีความโปร่งใสและมีส่วนร่วม อยา่งเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์จากผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายใน และภายนอกองค์กรในกระบวนการตัดสินใจให้มีการแสดงมุมมองท่ี
หลากหลายเพ่ือน าไปสู่การพิจารณา 

3.1.10 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ภายในและภายนอก การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม  รวมถึงองค์ความรู้ การเฝ้าติดตามและการทบทวนกิจกรรม ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือความเส่ียงท่ียงัไม่ปรากฏ 

3.1.11 การบริหารความเส่ียงท่ีดีจะส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยการ
พฒันาและการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงใหส้มบูรณ์ในทุก ๆ ดา้น 

3.2 ระดบัความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
บริษทัมีการก าหนดและส่ือสารระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการและการ
ปฏิบติังานของพนกังาน และความสามารถในการยอมรับและการบริหารความเส่ียง  
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3.3 กระบวนการบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียงทั้ งหมดท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกลยุทธ์องค์กร รวมถึงความเส่ียงจากแผนการ
ปฏิบติังาน การตดัสินใจทางธุรกิจท่ีส าคญั  และการปฏิบติังานประจ า จะตอ้งไดรั้บการจดัการดงัน้ี 

 ก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนัธกิจขององค์กรและสอดคลอ้งกับ
ระดบัความเส่ียงยอมรับได ้

 จดัใหมี้การระบุความเส่ียงอยา่งครอบคลุมและทนัเวลา 
 ตอ้งมีการประเมินความเส่ียงในด้านของโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้ นจะเกิดข้ึน (Likelihood)   และผลกระทบ 

(Impact)  หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 
 เลือกวิธีการตอบสนองต่อความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้(Risk  Appetite) 

และช่วงเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) และค านึงถึงตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีคาดวา่
จะไดรั้บ 

 จัดการความเส่ียง (Risk Treatment) โดยใช้กิจกรรมการควบคุมท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลวา่บริษทัไดมี้การป้องกนัการสูญเสียท่ีไม่สามารถยอมรับได ้

 ติดตามความเส่ียง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทั ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 
3.4 บทบาทความรับผดิชอบ 

3.4.1 ก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ทบทวน และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 ทบทวนการใหค้วามเช่ือมัน่ในการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสม  
 มอบหมายความรับผิดชอบต่อฝ่ายจดัการบริหารความเส่ียง 

3.4.2 บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 
 ก าหนดแผนการด าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กร ภายใตก้ารน าของ

กรรมการผูจ้ดัการ 
 จดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ก าหนดให้มีการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ แลประสิทธิผล

อยา่งต่อเน่ือง 
 ใหค้วามมัน่ใจในความถูกตอ้งและทนัเวลา  

4 การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าการทบทวนนโยบายน้ี เป็นประจ าทุกปี โดยจะมีการสอบทานการน านโยบายน้ีไปใชแ้ละ
ประสิทธิผลของนโยบายเป็นระยะๆ และเป็นอิสระเพื่อท าใหข้อ้เสนอแนะของผูบ้ริหารไปสู่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ี พิจารณาและอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 15 สิงหาคม2560 และมีผลบงัคบั
ใชท้นัที 

 
 

(นายกจิจา  ปัทมสัตยาสนธิ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 


