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บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต้ี์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 

1. บทนํา 

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจดัการทางธุรกิจที่ดี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธข์ององคก์ร 

การบริหารความเสีย่งทีด่ ีจงึมคีวามสาํคญัในการรกัษาและเพิม่มูลค่าใหแ้ก่องคก์ร  

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่1: ขอ้ควรตระหนกั สาํหรบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“RM Policy”) กาํหนดภาพรวมแนวปฏิบตัิ ในการกาํหนดกลยุทธเ์พื่อระบุและ

จดัการความเสีย่ง สาํหรบักลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ (“กลุม่บริษทั”) โดยประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

(ก) การบูรณาการและความร่วมมือ : กรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) 

ครอบคลุมการรวบรวมขอ้มูลความเสี่ยงสาํคญั ซึ่งประกอบดว้ยการระบุความเสีย่ง (Risks) และการควบคุม 

(Controls) การวเิคราะหผ์ลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Probability) และการประเมนิ

มาตรการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

(ข) การปลูกฝงั: การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝงัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจ โดยกิจกรรมการ

ดํา เนินงานจะสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Policy) 

(ค) กลุ่มบริษทั: ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจโลกในปจัจุบนัน้ี การบริหารความเสี่ยงจําเป็นตอ้งจดัใหเ้ป็นไปอย่าง

ครอบคลุมทุกที่ต ัง้ หน่วยงาน และประเทศทีก่ลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าระบบและแนวทางการ

บริหารความเสีย่งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบบัน้ี มุ่งหวงัที่จะใหก้ารบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษทั เป็นไปตามกรอบการ

บริหารความเสีย่ง (Risk Management Framework) และถอืปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนัท ัว่ท ัง้องคก์ร โดยมกีาร

 

การเพิม่มลูค่า 

(Create Value) 

การรกัษามลูค่า 

(Sustain Value) 

การบริหารความเสีย่ง (RISK MANAGEMENT) 
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จดัทาํทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Register) สาํหรบัของแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) (“BU”) ในกลุม่บริษทั 

และวดัผลดว้ย Corporate Risk Scorecard  

 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษทัเป็นหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของแต่ละ BU ในการจดัใหม้กีระบวนการ

บริหารความเสี่ยงครอบคลุมทัง้องคก์ร ทัง้ในระดบั BU ไปยงัฝ่ายงาน/ส่วนงาน/แผนกและกระบวนการทาํงาน

รวมทัง้บริษทัในกลุ่ม อีกท ัง้กาํหนดใหม้กีารสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (“RMC”) รวมทัง้ไดร้บั

ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษทั (Board of the entities) ของบริษทัต่าง ๆ ในกลุ่ม เพื่อปกป้อง

ผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ และทรพัยส์ินของกลุ่มบริษทั อีกท ัง้เพื่อพฒันาความม ัน่ใจ และความแข็งแกร่งใหแ้ก่

องคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั  

(Board of Directors) 

การบรหิารความเสี่ยง 

ผูบ้ริหาร 

ระดบัหน่วยธุรกิจ (BUs) 

พนกังานทุกคน Corporate Office 

CEO, President 

และ  

Business Unit CEOs 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(Risk Management Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) 

ภาพที ่2: กรอบการบริหารความเสีย่งกลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ 
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2. วตัถปุระสงคก์ารบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสีย่งมวีตัถปุระสงค ์ดงันี้ 

(ก) เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ และทรพัยส์นิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธข์ององคก์ร 

ภายใตก้รอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ที่ถอืปฏบิตัใินแนวทางเดียวกนัทุก

ส่วนงาน 

(ข) เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกิจใหก้ลุม่บริษทั ในการบรรลุวสิยัทศัน ์(Vision) และพนัธกิจ (Mission) ทีก่าํหนดไว ้

(ค) เพือ่ระบคุวามเสี่ยงสาํคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั เพือ่ประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมที่มอียู่ 

และเพือ่ระบกิุจกรรมการบริหารความเสีย่งของผูบ้ริหาร ซึง่มกีารดาํเนินการอย่างสมํา่เสมอ และ 

(ง) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่สีาํหรบับริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 หลกัปฏบิตัทิี ่6  

 

หลกัปฏบิตัทิี ่6: การดูแลใหม้รีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

 

“6.1   คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลใหม้ ัน่ใจว่า บริษทัมรีะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่

จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวขอ้ง” 

3. วฒันธรรมองคก์ร 

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารและพนกังานควรที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง

เปิดเผย และใหม้กีารรายงานประเดน็สาํคญัอย่างทนัท่วงทโีดยไม่มคีวามกงัวล ดว้ยแนวปฏบิตัต่ิอไปนี้  

(ก) การจดัใหม้ีการอบรมเร่ืองการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Training) ใหพ้นักงานใหม่ และ

พนกังานปจัจบุนั ตามความเหมาะสม 

(ข) การสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน เพือ่ใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั Risk Tolerance ของ

แต่ละ BU ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

(ค) การจดัทาํรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่

กาํหนด และต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และ 

(ง) การหารือเก่ียวกบัความเสี่ยงและประเด็นต่างๆ ของผูบ้ริหารในการประชุมระดบั RMC และระดบั BU อย่าง

สมํา่เสมอ  

 

 

 



 

นโยบายบริหารความเสีย่ง ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2   5 

โดยมติคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ครัง้ที ่1/2563-2564 เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2563  

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมขี ัน้ตอน ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3: กระบวนการบริหารความเสีย่ง 

 

 

 

วสิยัทศัน ์(Vision) และ  

พนัธกิจ (Mission) 

กลยุทธ ์และวตัถปุระสงค ์

การระบุความเสีย่ง 

การประเมนิความเสีย่ง 

การควบคมุ 

แนวทางการจดัการความเสี่ยงและการ

กาํหนดแผนงาน (Action Plan) 

การติดตามผล 

 ระบุความเสี่ยงหลกัขององคก์รที่ส่งผลกระทบต่อการ

บรรลุวสิยัทศัน ์(Vision) พนัธกิจ (Mission) กลยุทธ ์

และวตัถปุระสงคข์ององคก์ร  

 ติดตามผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่ าง

สมํา่เสมอ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามีการระบุ ประเมิน และ

กาํหนดการควบคุมความเสีย่งอย่างเหมาะสม 

 กําหนดแนวทางการจ ัดการคว าม เสี่ ย ง  ( Risk 

Treatment) จ ัดทํา แผน ง าน  (Action Plan) เพื่ อ

จดัการความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ (Residual Risk)  

 ประเมนิความเสีย่งโดยการกาํหนดระดบัผลกระทบต่อ

องคก์ร (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น (Possibility)  

 ประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมที่มใีนปจัจบุนัที่

ใชใ้นการจดัการความเสี่ยง ยืนยนัผูร้บัผิดชอบ และ

การกาํหนดเวลาในการจดัการและติดตามการควบคุม  
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5. วิธีการบริหารความเสี่ยง 

เพือ่ใหว้ธีิการระบ ุวเิคราะห ์ประเมนิ จดัการ และตดิตามความเสีย่ง เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ จงึมกีาร

ใชร้ะบบงาน CRS เป็นเคร่ืองมอืเพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารรายงานความเสี่ยง และสถานะความเสี่ยงไดอ้ย่างสมํา่เสมอ

และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั   

5.1 ทะเบยีนความเสีย่ง และรายงานความเสีย่ง (Risk Register and Report) 

การรายงานความเสีย่ง และตดิตามผล มขี ัน้ตอนดงันี้ 

(ก) Scorecard/ Register 

1) กระบวนการบริหารความเสี่ยง เร่ิมตน้จากข ัน้ตอนการจดัทาํทะเบยีนความเสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ย 

Risk Scorecard ในแต่ละฝ่ายงาน/แผนก ซึง่ขอ้มลูจะถูกบนัทกึในระบบ CRS 

2) ทะเบยีนความเสี่ยง (Risk Register) ประกอบดว้ย ขอ้มลูความเสีย่งสาํคญั มาตรการควบคุม (เชงิ

ป้องกนั เชงิคน้พบ และเชงิแกไ้ข) และระดบัความเสี่ยง (Risk Rating) โดยการประเมนิผลกระทบ 

(Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Probability) ก่อนการควบคุม หรือ Gross Rating จากนัน้จึง

พิจารณาการใชแ้ละประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อใหไ้ด ้Net Rating โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินความเสี่ยง (Risk Parameters) ของแต่ละ BUs ซึ่งกําหนดข ั้นตอนโดยส่วนงาน 

Corporate Finance ดว้ยการพจิารณาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ของแต่ละ 

BUs และประมาณการผลการดาํเนินงาน/กาํไรประจาํปีของบริษทั 

(ข) ตวัชี้วดัความเสีย่งหลกั (Key Risk Indicators: KRIs) 

ตวัชี้วดัความเสีย่งหลกั (KRIs) กาํหนดขึ้นเพือ่ใชต้ดิตามผลความเสีย่ง (ตวัอย่าง เช่น สถติขิองราคาวสัดุ

ก่อสรา้ง ของหน่วยงาน BCA สามารถใชเ้ป็น KRIs ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวสัดุ

ก่อสรา้ง)  

(ค) Risk Dashboard 

Risk Dashboard เป็นรายงานสาํหรบัผูบ้ริหารที่สรุปขอ้มูลผลความเสี่ยงที่สาํคญัใน Risk Scorecard 

และรายงาน KRIs  

(ง) High Impact Low Probability (“HILP”) Events Risk Dashboard เพื่ อ ร ายง าน เหตุก า ร ณ์ที่ มี

ผลกระทบสูง แต่โอกาสทีจ่ะเกิดตํา่ 

เหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบดา้นการเงนิในระดบัสูง แต่โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่งดงักลา่วอยู่ในระดบัตํา่ ควร

มกีารแสดงผลใน HILP Events Risk Dashboard เพื่อใหค้วามเสี่ยงดงักล่าวไดร้บัการสอบทานและ

กาํหนดการควบคุมทีเ่หมาะสม เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึ้น  
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5.2 การจดัประเภทความเสีย่ง (Risk Classification)  

(ก) การวเิคราะหค์วามเสี่ยงควรมกีารพจิารณาทีม่าของความเสีย่ง ดงันี้ 

ลาํดบั ท่ีมาของความเสี่ยง คาํอธิบาย 

1. ภายนอก (External) ปจัจยัภายนอก เช่น กระแสสงัคมโลก เศรษฐกิจ การเมือง การ

แข่งขนั การควบรวมกิจการ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ชื่อเสยีง

และภาพลกัษณ์ เป็นตน้ 

2. กฎระเบยีบ (Regulatory)  กฎและแนวปฏิบตัิที่มีการบงัคบัใช ้และกาํหนดบทลงโทษเมื่อไม่

ปฏบิตัติาม 

3. กฎหมาย (Legal) การจดัการทางกฎหมาย สญัญา ขอ้ตกลง หรือ ภาระผูกพนัทีต่กลง

ร่วมกนั 

4. กลยุทธ ์(Strategy)  กรอบการดาํเนินงานขององคก์ร ที่กาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์และ

การดําเนินงานของบริษ ัท เช่น การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy 

Formulation) การบริหารจดัการ (Management and Execution) 

แล ะ  ก า รกํ า หนดแนวท า งก า รดํา เ นิ น ง า น  (Organization 

Performance and Alignment) 

5. การกาํกบัดูแลกิจการ 

(Corporate 

Governance) 

กรอบการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น โครงสรา้งองคก์ร วฒันธรรม

องคก์ร คุณค่า การมอบอาํนาจ การดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

และการกาํหนดนโยบาย 

6. การเงนิ (Financial) ขอ้ควรพจิารณาดา้นการเงนิ เช่น ผลการดาํเนินงาน/กาํไร  

กระแสเงนิสด การบริหารตน้ทนุ และการจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

เป็นตน้ 

7. ลูกคา้ (Customers) ลูกคา้ท ัง้ภายในและภายนอก รวมถึง ผูจ้ดัจําหน่าย (Agents)  

ตวัแทน (Distributors) และ Resellers  เป็นตน้ 

8. สนิคา้และบริการ 

(Products & Services) 

การขายสินคา้และบริการ หรือ การจดัเตรียมสินคา้ รวมไปถึง 

การตลาด การวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

9. ผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการ 

(Suppliers) 

บคุคลภายนอกทีจ่ดัหาสนิคา้และบริการใหก้บัองคก์ร เช่น ผูข้ายและ

ผูร้ ับเหมา อาจรวมถึงผูใ้หบ้ริการจากภายนอก (Outsourcing 

Providers) 

10. ทรพัยากรบคุคล 

(Human Capital) 

ทรพัยากรบคุคลของบริษทั ท ัง้พนกังานประจาํ และพนกังานชัว่คราว 
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ลาํดบั ท่ีมาของความเสี่ยง คาํอธิบาย 

11. การดาํเนินงาน 

(Operations) 

การผลติ และการจดัส่งสนิคา้และบริการ เช่น นโยบายและคู่มอืการ

ปฏิบตัิงาน การจดัเก็บวตัถุดิบ และการกูค้ืนขอ้มูลเมื่อเกิดภยัพบิตัิ 

(Disaster Recovery) เป็นตน้ 

12. เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) โครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Infrastructure) ระบบ

เครือข่าย ความปลอดภยั และระบบงาน เป็นตน้ 

บริษทัใชว้ธีิการของ Tricor Roots Consulting (“the Methodology”) ในการกาํหนดกระบวนการและ

คู่มอืข ัน้ตอนปฏิบตัิงานรวมทัง้การกาํหนดโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง การช่วยผูบ้ริหารในการระบุ 

วเิคราะห ์ประเมนิ จดัการและตดิตามความเสีย่ง 

(ข) ประเภทของความเสีย่งสาํคญั (Key Risk Categories)  

ลาํดบั ประเภทความเสี่ยงสาํคญั คาํอธิบาย 

1. ดา้นชื่อเสยีง 

(Reputational) 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ชื่อเสียง มุมมอง/การรบัรูข้องสาธารณชน และ ภาพลกัษณ์ของ

บริษทั 

2. ดา้นการปฏบิตังิาน

(Operational) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่พบในการปฏิบตัิงาน

ประจาํวนั เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธท์ีก่าํหนดไว ้

(เช่น เหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกเหนือจาก

ความเสี่ยง ดา้นชื่อเสียง กลยุทธ ์การต่างประเทศ การเมอืง อตัรา

แลกเปลีย่น อตัราดอกเบี้ย และดา้นสนิคา้และบริการ) 

3. ดา้นผลติภณัฑ/์สนิคา้  

(Commodity) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนสินคา้ และ/หรือ การผนั

ผวนของราคาของสนิคา้ (เช่น วตัถดุบิ) 

4. ดา้นการเงนิ 

(Financial) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดา้นการเงนิ ในหลากหลาย

รูปแบบไดแ้ก่ 

สกุลเงิน – ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นโดยส่งผลต่อสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ

ในสกุลเงนิต่างประเทศ 

อตัราดอกเบ้ีย – ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย โดยส่งผลต่อสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิที่

มดีอกเบี้ย 



 

นโยบายบริหารความเสีย่ง ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2   9 

โดยมติคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ครัง้ที ่1/2563-2564 เมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2563  

ลาํดบั ประเภทความเสี่ยงสาํคญั คาํอธิบาย 

  สภาพคล่อง – ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามภาระผูกพนัธ์ทางการเงิน โดยมกัเกิดจากการที่ไม่สามารถ

เปลีย่นหลกัทรพัย ์หรือ สนิทรพัย ์เป็นเงนิสดโดยที่ไม่ขาดทุน/เกิด

การสูญเสยีต่อเงนิทนุ และ/หรือรายได ้

5. ดา้นการต่างประเทศและ

การเมอืง 

(Country/Political) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาํเนินงาน/การลงทุนในต่างประเทศ 

(เช่น การเวนคืน/การโอนเป็นของภาครฐั) 

6. ดา้นกลยุทธ ์

(Strategic) 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกบัรายไดป้จัจุบนั หรือ รายไดท้ี่คาดหวงั 

หรือ เงนิทุนซึ่งเกิดขึ้น จากการกาํหนด/การดาํเนินกลยุทธท์างธุรกิจ

ที่ไม่เหมาะสม การไม่เปลีย่นแปลง/ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของ

สภาพธุรกิจ เศรษฐกิจ และ เทคโนโลย ี 

5.3 โครงสรา้งการรายงานความเสีย่ง 

(ก) ฝ่ายงาน/ส่วนงาน/บริษทัย่อย มหีนา้ที่รายงานต่อ BU ซึง่จะรายงานต่อไปยงักลุม่บริษทั 

(ข) เจา้ของความเสีย่งและผูป้ระสานงานความเสีย่ง 

ผูบ้ริหารของแต่ละบริษ ัท (ฝ่ายงาน/ส่วนงาน/บริษัทย่อย/BU) ซึ่ง เป็นเจา้ของความเสี่ยงและ 

 มหีนา้ที่รบัผิดชอบต่อการวางแผนงานการบริหารความเสี่ยง การกาํหนดและการบริหารจดัการความ

เสี่ยงในภาพรวม โดยมกีารแต่งตัง้ผูป้ระสานงานดา้นความเสี่ยงของแต่ละองคก์ร ใหร้บัผดิชอบในการ

ประสานงาน จดัการตามแผนงานการบริหารความเสี่ยง รวมถงึปรบัปรุงผลใหเ้ป็นปจัจุบนัพรอ้มรายงาน

ความคืบหนา้ของสถานะความเสี่ยง และการวดัผลความเสี่ยง (Risk Score card) ต่อผูบ้ริหารของแต่

ละบริษทั 

(ค) การสอบทานความเสีย่งและข ัน้ตอนการอนุมตัิ 

บริษทัมกีารระบุปจัจยัเสี่ยง การจดัการ การทบทวน และการอนุมตัิ ในแต่ละลาํดบัตามโครงสรา้งการ

รายงาน จากนัน้จึงรวบรวมขอ้มูลความเสี่ยงเพื่อส่งต่อใหผู้บ้ริหารในระดบัถดัไปสอบทาน ก่อนส่งไปยงั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษทั เพื่อสอบทานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัในระดบักลุม่บริษทั 

(ง) ความถีข่องการสอบทานความเสี่ยง 

พงึใหม้กีารสอบทานความเสีย่งโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้  
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6 ความรบัผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

  ความรบัผดิชอบในการบริหารความเสีย่ง มดีงันี้ 

(ก) ผูบ้ริหาร มหีนา้ทีร่บัผดิชอบ ดงัน้ี  

1) จดัใหม้รีะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปกป้องผลประโยชนข์อง

ผูถ้อืหุน้ และทรพัยส์นิของกลุม่บริษทั และ 

2) ช่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CCEO และ CEOs) ในการดาํเนินการตามกระบวนการ และวธีิการ

บริหารความเสีย่งทีก่าํหนดไว ้

(ข) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CCEO, CEOs) และประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิ (CFO) มหีนา้ที่

รบัผดิชอบดงันี้ 

1) ปฏบิตัติามกระบวนการและวธีิการบริหารความเสี่ยง 

2) ส่งต่อแนวคิดการบริหารความเสี่ยงไปยงัแต่ละ BU รวมถงึ ฝ่ายงาน/หน่วยงาน/ส่วนงาน/บริษทั

ย่อย และระดบักระบวนการ 

3) ประเมนิความเสีย่งสาํหรบัแต่ละ BU อย่างต่อเนื่อง ตามวธีิการทีก่าํหนดไว ้(The Methodology) 

รวมทัง้ประเมนิและตดิตามมาตรการจดัการความเสีย่งทีไ่ดด้าํเนินการแลว้  

4) ระบุและบริหารจดัการความเสี่ยงที่สาํคญัอย่างสมํา่เสมอ ที่อาจมผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญั 

ต่องบกาํไรขาดทนุ และงบดุลของกลุม่บริษทั  

5) สอบทานลกัษณะและขอบเขตของความเสี่ยงสาํคญัที่ BU ยินยอมที่จะรบัความเสี่ยง เพื่อให ้

บรรลุวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธท์ี่กาํหนดไว ้ 

6) สือ่สารและสรา้งความเขา้ใจในเร่ือง Risk Tolerance สาํหรบัแต่ละ BU ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

7) การหารือเก่ียวกบัความเสี่ยงและประเด็นต่างๆ ของผูบ้ริหารในการประชุมระดบั คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง และผูบ้ริหารของแต่ละ BU อย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้ 

8) จดัส่งรายงานความเสี่ยงของแต่ละ BU (โดยใชข้อ้มูลที่ไดร้บัความเห็นชอบโดยประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร) ตามกระบวนการบริหารความเสีย่งที่กาํหนดไวอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9) สรา้งความเชื่อม ัน่ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อความมี

ประสทิธิผลของการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของ BU 

(ค) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CCEO, CEOs) และประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิ (CFO) ของ

บริษทั มีหนา้ที่กําก ับดูแลบทบาทหนา้ที่ของแต่ละ BU ในกลุ่มบริษทั ใหป้ฏิบตัิตามหนา้ที่ความ

รบัผดิชอบในการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย 
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1) การหารือเก่ียวกบัความเสี่ยงและประเด็นต่างๆ ของผูบ้ริหารในการประชุมระดบั คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง และระดบั BU อย่างสมํา่เสมอ  

2) สอบทานรายงานความเสีย่งของ BU เป็นประจาํทกุปี 

3) สรา้งความเชื่อม ัน่กบัคณะกรรมการบริษทัต่อผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของ BU 

(ง) หน่วยงานบริหารความเสีย่ง (Risk Management Unit) 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาํงานร่วมกบัผูป้ระสานงานดา้นความเสี่ยง (Risk coordinator / Risk 

Owner) ที่ไดร้บัมอบหมายในแต่ละ BU เพื่อหารือร่วมกบัเลขานุการของกลุ่มบริษทั ทมีกฎหมาย (ตาม

ความเหมาะสม) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการดาํเนินงานดา้นบริหารความเสี่ยง การจดั

กิจกรรมการอบรมเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสําคัญดา้นความเสี่ยงใหแ้ก่พนักงาน (Risk 

Awareness Training)  

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการทบทวนความเสี่ยงขององคก์ร 

(Risk Profile) เป็นประจาํทุกปี ก่อนนาํเสนอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากนัน้จึงรวบรวมความ

เสีย่งของกลุม่บริษทั และจดัทาํทะเบยีนความเสีย่ง (Risk Register) 

(จ)  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในถูกคาดหวงัใหส้อบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยง 

(Risk Register) ของ BU ตามแผนการตรวจสอบที่ไดร้บัการอนุมตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee)  

(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมบีทบาทในการช่วยคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงของกลุ่มบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานผลและความคืบหนา้ในการบริหารความเสีย่ง

ต่อคณะกรรมการบริษทั และการใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเสี่ยงที่มสีาระสาํคญั รวมทัง้

การสรา้งความม ัน่ใจว่าบริษทัมรีะบบการบริหารความเสี่ยงที่มปีระสทิธิผลในการระบุ และบริหารจดัการ

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่เป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ท ัง้น้ีรายละเอียดของบทบาทหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงถูกระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง (RMC Charter) 

(ช) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มบีทบาทในการช่วยคณะกรรมการบริษทัในการสอบ

ทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ดา้นการเงนิ (Financial) การดาํเนินงาน 



 

นโยบายบริหารความเสีย่ง ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ครัง้ที ่2   12 
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(Operation) การปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ (Compliance) และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 

Technology)  

(ซ) คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษทั มบีทบาทร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการสอบทานและกาํหนด 

Risk Tolerance ของกลุ่มบริษทั รวมไปถึงการสอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของ 

กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการการบริหารความเสี่ยงผ่านการรายงานความเสี่ยง (Risk 

Report) อย่างสมํา่เสมอ การสอบทานความเสี่ยงประจาํปี (Risk Validation Exercise) และการให ้

ความเชื่อม ัน่จากผูบ้ริหารระดบัสูง 
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           (นายโชตพิฒัน ์พชีานนท)์                          (นายธนพล ศิริธนชยั)             

      ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง              ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

 


