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นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
(Risk Management Policy)

เอกสารฉบับนีเ้ ป็ นความลับเฉพาะของบริษทั
และโปรดส่ งคืนเมื่อสิ้นสุ ดสภาพพนักงาน

ตุลาคม 2560

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จากัด (มหาชน)
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
1. บทนา
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ หารจัดการทางธุ รกิจที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร การบริ หารความเสี่ ยงที่ดี จึงมีความสาคัญในการสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร

การสร้างมูลค่า
(Value Creation)

การบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management)

ภาพที่ 1: ข้ อควรตระหนัก สาหรั บกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษทั

นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (“RM Policy”) กาหนดภาพรวมแนวปฏิบตั ิ ในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
ระบุและจัดการความเสี่ ยง สาหรับกลุ่มบริ ษทั ไทคอน (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
(ก) การบู ร ณาการและความร่ ว มมื อ : กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Framework)
ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยงสาคัญ ซึ่งประกอบด้วยการระบุความเสี่ ยง (Risks) และการ
ควบคุม (Controls) การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยง (Probability)
และการประเมินมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
(ข) การปลู กฝั ง : การบริ หารความเสี่ ยงถู กปลู ก ฝั งให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการทางธุ รกิ จ โดย
กิ จกรรมการดาเนิ นงานจะสอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันกับนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยง (Risk Management Policy)
(ค) กลุ่มบริ ษทั : ด้วยสภาวะเศรษฐกิ จโลกในปั จจุบนั นี้ การบริ หารความเสี่ ยงจาเป็ นต้องจัดให้เป็ นไป
อย่างครอบคลุ มทุกที่ต้ งั หน่ วยงาน และประเทศที่กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่อให้มน่ั ใจว่าระบบ
และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงฉบับนี้ มุ่งหวังที่จะให้การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปตาม
กรอบการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Framework) และถือปฏิบตั ิในแนวทางเดี ยวกันทัว่ ทั้ง
องค์กร โดยมี การจัดทาทะเบียนความเสี่ ยง (Risk Register) สาหรับ ของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จ (Business
Unit) (“BU”) ในกลุ่มบริ ษทั และวัดผลด้วย Corporate Risk Scorecard
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ มบริ ษทั เป็ นหน้าที่ และความรั บผิดชอบของแต่ละ BU ในการจัดให้มี
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงครอบคลุมทั้งองค์กร ทั้งในระดับ BU ไปยังฝ่ ายงาน/ส่ วนงาน/แผนกและ
กระบวนการทางานรวมทั้งบริ ษทั ในกลุ่ม อีกทั้งกาหนดให้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง (“RMC”) รวมทั้งได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริ ษทั (Board of the entities) ของ
บริ ษทั ต่าง ๆในกลุ่ ม เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั อี กทั้งเพื่อ
พัฒนาความมัน่ ใจ และความแข็งแกร่ งให้แก่องค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั
(Board of Directors)

ผูบ้ ริ หาร
ระดับหน่วยธุรกิจ (BUs)

CEO, President
และ Business Unit CEOs
การบริ หาร
ความเสี่ ยง

Corporate Office

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management Committee)

พนักงานทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

2. วัตถุประสงค์ การบริภาพที
หารความเสี
่ ยง หารความเสี่ยงกลุ่มบริ ษัท ไทคอน
่ 2: กรอบการบริ
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2. วัตถุประสงค์ การบริหารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(ก) เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์ก ร ภายใต้ก รอบการบริ หารความเสี่ ย ง (Risk Management Framework) ที่ ถื อปฏิ บตั ิ ใ น
แนวทางเดียวกันทุกส่ วนงาน
(ข) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จให้กลุ่มบริ ษทั ในการบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิ จ (Mission) ที่
กาหนดไว้
(ค) เพื่อระบุ ความเสี่ ยงสาคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่อกลุ่ มบริ ษทั เพื่อประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุ มที่มีอยู่ และเพื่อระบุกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมีการดาเนิ นการอย่าง
สม่าเสมอ และ
(ง) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 หลักปฏิบตั ิที่ 6
หลักปฏิบตั ิที่ 6: การดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
“6.1 คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายในที่จะทาให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
3. วัฒนธรรมองค์ กร
การบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเปิ ดเผย และให้มีการรายงานประเด็นสาคัญอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีความกังวล ด้วยแนวปฏิ บตั ิ
ต่อไปนี้
(ก) การจัดให้มีการอบรมเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Awareness Training) ให้พนักงานใหม่ และ
พนักงานปัจจุบนั ตามความเหมาะสม
(ข) การสื่ อสารและสร้ า งความเข้า ใจให้แก่ พ นัก งาน เพื่ อให้พ นัก งานเกิ ดความเข้า ใจเกี่ ย วกับ Risk
Tolerance ของแต่ละ BU ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การจัดท ารายงานการบริ หารความเสี่ ย ง เพื่ อนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และ
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(ง) การหารื อเกี่ยวกับความเสี่ ยงและประเด็นต่างๆ ของผูบ้ ริ หารในการประชุม ระดับ RMC และระดับ
BU อย่างสม่าเสมอ
4. กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมีข้ นั ตอน ดังนี้
วิสยั ทัศน์ (Vision) และ
พันธกิจ (Mission)
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์

ระบุความเสี่ ยงหลักขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุ วิสัย ทัศน์ (Vision) พัน ธกิ จ (Mission)
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร

การระบุความเสี่ ยง

การประเมินความเสี่ ยง

ประเมินความเสี่ ยงโดยการกาหนดระดับผลกระทบต่อ
องค์กร (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Possibility)

การควบคุม

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมที่มีในปั จจุบนั ที่
ใช้ในการจัดการความเสี่ ยง ยืนยันผูร้ ับผิดชอบ และการ
กาหนดเวลาในการจัดการและติดตามการควบคุม

แนวทางการจัดการความเสี่ ยงและ
การกาหนดแผนงาน (Action Plan)

กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยง (Risk Treatment)
จัด ท าแผนงาน (Action Plan) เพื่ อ จัด การความเสี่ ย งที่
เหลืออยู่ (Residual Risk)

การติดตามผล

ติดตามผลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่า มี ก ารระบุ ประเมิ น และก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม

ภาพที่ 3: กระบวนการบริ หารความเสี่ยง

5. วิธีการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อให้วิธีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และติ ดตามความเสี่ ยง เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเป็ น
ระบบ จึงมีการใช้ระบบงาน CRS เป็ นเครื่ องมือเพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารรายงานความเสี่ ยง และสถานะความ
เสี่ ยงได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
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5.1 ทะเบียนความเสี่ ยง และรายงานความเสี่ ยง (Risk Register and Report)
การรายงานความเสี่ ยง และติดตามผล มีข้ นั ตอนดังนี้
(ก) Scorecard/ Register
(i) กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง เริ่ ม ต้น จากขั้น ตอนการจัด ท าทะเบี ย นความเสี่ ย ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย Risk Scorecard ในแต่ละฝ่ ายงาน/แผนก ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบ CRS
(ii) ทะเบียนความเสี่ ยง (Risk Register) ประกอบด้วย ข้อมูลความเสี่ ยงสาคัญ มาตรการควบคุม
(เชิ ง ป้ อ งกัน เชิ ง ค้น พบ และเชิ ง แก้ไ ข) และระดับ ความเสี่ ย ง (Risk Rating) โดยการ
ประเมิ น ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่ จ ะเกิ ด (Probability) ก่ อ นการควบคุ ม หรื อ
Gross Rating จากนั้นจึ งพิจารณาการใช้และประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม เพื่อให้ได้ Net
Rating โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ ยง (Risk Parameters) ของแต่ละ BUs ซึ่ ง
ก าหนดขั้น ตอนโดยส่ ว นงาน Corporate Finance ด้ว ยการพิ จ ารณาระดับ ความเสี่ ย งที่
ยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) ของแต่ ล ะ BUs และประมาณการผลการด าเนิ น งาน/ก าไร
ประจาปี ของบริ ษทั
(ข) ตัวชี้วดั ความเสี่ ยงหลัก (Key Risk Indicators: KRIs)
ตัวชี้ วดั ความเสี่ ยงหลัก (KRIs) กาหนดขึ้นเพื่อใช้ติดตามผลความเสี่ ยง (ตัวอย่าง เช่น สถิติของ
ราคาวัสดุ ก่อสร้ าง ของหน่ วยงาน BCA สามารถใช้เป็ น KRIs ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัสดุก่อสร้าง)
(ค) Risk Dashboard
Risk Dashboard เป็ นรายงานส าหรั บ ผูบ้ ริ ห ารที่ ส รุ ป ข้อ มู ล ผลความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ใน Risk
Scorecard และรายงาน KRIs
(ง) High Impact Low Probability (“HILP”) Events Risk Dashboard เพื่ อ รายงานเหตุ ก ารณ์ ที่ มี
ผลกระทบสู ง แต่โอกาสที่จะเกิดต่า
เหตุการณ์ ที่มีผลกระทบด้านการเงิ นในระดับสู ง แต่โอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยงดังกล่าวอยู่ใน
ระดับต่า ควรมีการแสดงผลใน HILP Events Risk Dashboard เพื่อให้ความเสี่ ยงดังกล่าวได้รับ
การสอบทานและกาหนดการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
5.2 การจัดประเภทความเสี่ ยง (Risk Classification)
(ก) การวิเคราะห์ความเสี่ ยงควรมีการพิจารณาที่มาของความเสี่ ยง ดังนี้
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No. ทีม่ าของความเสี่ ยง
1. ภายนอก (External)

คาอธิบาย
ปั จจัยภายนอก เช่น กระแสสังคมโลก เศรษฐกิจ การเมือง การ
แข่ ง ขัน การควบรวมกิ จการ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ เป็ นต้น

2. กฎระเบียบ (Regulatory) กฎและแนวปฏิบตั ิที่มีการบังคับใช้ และกาหนดบทลงโทษเมื่อ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
3. กฎหมาย (Legal)
4. กลยุทธ์ (Strategy)

การจัดการทางกฎหมาย สัญญา ข้อตกลง หรื อ ภาระผูกพันที่ตก
ลงร่ วมกัน
กรอบการดาเนินงานขององค์กร ที่กาหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์
และการด าเนิ น งานของบริ ษัท เช่ น การก าหนดกลยุ ท ธ์
(Strategy Formulation) การบริ ห ารจัด การ (Management and
Execution) แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ด า เ นิ น งาน
(Organization Performance and Alignment)

5. การกากับดูแลกิจการ
กรอบการด าเนิ น งานขององค์ ก ร เช่ น โครงสร้ า งองค์ ก ร
(Corporate Governance) วัฒนธรรมองค์กร คุ ณค่า การมอบอานาจ การดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการ และการกาหนดนโยบาย
6. การเงิน (Financial)

ข้อควรพิจารณาด้านการเงิน เช่น ผลการดาเนินงาน/กาไร
กระแสเงินสด การบริ หารต้นทุน และการจัดการสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน เป็ นต้น

7. ลูกค้า (Customers)

ลู ก ค้า ทั้ง ภายในและภายนอก รวมถึ ง ผูจ้ ดั จาหน่ า ย (Agents)
ตัวแทน (Distributors) และ Resellers เป็ นต้น
การขายสิ นค้าและบริ การ หรื อ การจัดเตรี ยมสิ นค้า รวมไปถึง
การตลาด การวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น
บุ ค คลภายนอกที่ จ ัด หาสิ น ค้า และบริ ก ารให้ ก ับ องค์ก ร เช่ น
ผู ้ข ายและผู ้รั บ เหมา อาจรวมถึ ง ผู ้ใ ห้ บ ริ การจากภายนอก
(Outsourcing Providers)
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ทั้งพนักงานประจา และพนักงาน
ชัว่ คราว

8. สิ นค้าและบริ การ
(Products & Services)
9. ผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริ การ
(Suppliers)
10. ทรัพยากรบุคคล
(Human Capital)
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No. ทีม่ าของความเสี่ ยง
11. การดาเนินงาน
(Operations)
12. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT)

คาอธิบาย
การผลิต และการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การ เช่น นโยบายและคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน การจัดเก็บวัตถุดิบ และการกูค้ ืนข้อมูลเมื่อเกิด
ภัยพิบตั ิ (Disaster Recovery) เป็ นต้น
โครงสร้ า งพื้ นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
ระบบเครื อข่าย ความปลอดภัย และระบบงาน เป็ นต้น

บริ ษทั ใช้วธิ ีการของ Tricor Roots Consulting (“the Methodology”) ในการกาหนดกระบวนการ
และคู่ มื อขั้นตอนปฏิ บ ตั ิ ง านรวมทั้ง การก าหนดโครงสร้ า งการบริ หารความเสี่ ย ง การช่ วย
ผูบ้ ริ หารในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ ยง
(ข) ประเภทของความเสี่ ยงสาคัญ (Key Risk Categories)
No. ประเภทความเสี่ ยงสาคัญ คาอธิบาย
1. ด้านชื่อเสี ยง
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
(Reputational)
ชื่อเสี ยง มุมมอง/การรับรู ้ของสาธารณชน และ ภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั
2. ด้านการปฏิบตั ิงาน
ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ น จากเหตุการณ์ที่พบในการปฏิบตั ิงาน
(Operational)
ประจาวัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
(เช่ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
นอกเหนือจากความเสี่ ยง ด้านชื่อเสี ยง กลยุทธ์ การต่างประเทศ
การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และด้านสิ นค้าและ
บริ การ)
3. ด้านผลิตภัณฑ์/สิ นค้า
ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนสิ นค้า และ/หรื อ การ
(Commodity)
ผันผวนของราคาของสิ นค้า (เช่น วัตถุดิบ)
4. ด้านการเงิน
ความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากความเสี่ ยงด้ า นการเงิ น ใน
(Financial)
หลากหลายรู ปแบบได้แก่
สกุลเงิน – ความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยส่ งผลต่อสิ นทรัพย์และ
หนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
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อัตราดอกเบี้ย – ความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยส่ งผลต่อสิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่มีดอกเบี้ย
สภาพคล่ อง – ความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันธ์ ทางการเงิ น โดยมักเกิ ดจากการที่ ไม่
สามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์ หรื อ สิ นทรัพย์ เป็ นเงินสดโดยที่ไม่
ขาดทุน/เกิดการสู ญเสี ยต่อเงินทุน และ/หรื อรายได้
5. ด้านการต่างประเทศและ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการด าเนิ น งาน/การลงทุ น ใน
การเมือง
ต่างประเทศ (เช่น การเวนคืน/การโอนเป็ นของภาครัฐ)
(Country/Political)
6. ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นกั บ รายได้ปั จ จุ บ ัน หรื อ รายได้ที่
(Strategic)
คาดหวัง หรื อ เงินทุนซึ่ งเกิดขึ้น จากการกาหนด/การดาเนินกล
ยุทธ์ทางธุ รกิ จที่ไม่เหมาะสม การไม่เปลี่ ยนแปลง/ปรับ ตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพธุ รกิจ เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี
5.3 โครงสร้างการรายงานความเสี่ ยง
(ก) ฝ่ ายงาน/ส่ วนงาน/บริ ษทั ย่อย มีหน้าที่รายงานต่อ BU ซึ่ งจะรายงานต่อไปยังกลุ่มบริ ษทั
(ข) เจ้าของความเสี่ ยงและผูป้ ระสานงานความเสี่ ยง
ผูบ้ ริ หารของแต่ละบริ ษทั (ฝ่ ายงาน/ส่ วนงาน/บริ ษทั ย่อย/BU) ซึ่ งเป็ นเจ้าของความเสี่ ยงและ
มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบต่ อการวางแผนงานการบริ หารความเสี่ ย ง การก าหนดและการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในภาพรวม โดยมีการแต่งตั้งผูป้ ระสานงานด้านความเสี่ ยงของแต่ละองค์กร
ให้รับผิดชอบในการประสานงาน จัดการตามแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึง ปรับปรุ ง
ผลให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมรายงานความคืบหน้าของสถานะความเสี่ ยง และการวัดผลความเสี่ ยง
(Risk Score card) ต่อผูบ้ ริ หารของแต่ละบริ ษทั
(ค) การสอบทานความเสี่ ยงและขั้นตอนการอนุมตั ิ
บริ ษ ัท มี ก ารระบุ ปั จ จัย เสี่ ย ง การจัด การ การทบทวน และการอนุ ม ัติ ในแต่ ล ะล าดับ ตาม
โครงสร้างการรายงาน จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยงเพื่อส่ งต่อให้ผบู ้ ริ หารในระดับถัดไป
สอบทาน ก่อนส่ งไปยัง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสอบทานความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญในระดับกลุ่มบริ ษทั
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(ง) ความถี่ของการสอบทานความเสี่ ยง
กาหนดให้มีการสอบทานความเสี่ ยงโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง
6 ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ ยง
ความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง มีดงั นี้
(ก) ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(i) จัด ให้มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม เพื่ อ ปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และ
(ii) ช่ วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูอ้ านวยการใหญ่ ในการดาเนิ นการตามกระบวนการ
และวิธีการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงินของแต่ละ BU
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและหัวหน้าฝ่ ายการเงินของแต่ละ BU มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(i) ปฏิบตั ิตามกระบวนการและวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
(ii) ส่ งต่อแนวคิดการบริ หารความเสี่ ยงไปยังแต่ละ BU รวมถึง ฝ่ ายงาน/หน่วยงาน/ส่ วนงาน/
บริ ษทั ย่อย และระดับกระบวนการ
(iii) ประเมิ น ความเสี่ ย งส าหรั บ แต่ ล ะ BU อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ (The
Methodology) รวมทั้งประเมิ นและติ ดตามมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่ ได้ดาเนิ นการ
แล้ว
(iv) ระบุ และบริ หารจัดการความเสี่ ย งที่ ส าคัญ อย่า งสม่ า เสมอ ที่ อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี
สาระสาคัญ ต่องบกาไรขาดทุน และงบดุลของกลุ่มบริ ษทั
(v) สอบทานลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงสาคัญที่ BU ยินยอมที่จะรับความเสี่ ย ง
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
(vi) สื่ อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่ อง Risk Tolerance สาหรับแต่ละ BU ที่เกี่ยวข้อง
(vii) การหารื อ เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งและประเด็ น ต่ า งๆ ของผูบ้ ริ ห ารในการประชุ ม ระดับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และผูบ้ ริ หารของแต่ละ BU อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง
(viii) จัดให้มีการปรับ ปรุ งข้อมูลใน Corporate Risk Scorecard ในระบบ CRS อย่างน้อยทุ ก
ครึ่ งปี หรื อมากกว่า ตามความเหมาะสม
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(ix) จัดส่ งรายงานความเสี่ ยงของแต่ละ BU (โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้รับความเห็นชอบโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร) ตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(x) สร้ า งความเชื่ อ มัน่ ให้แ ก่ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร ผู อ้ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินของบริ ษทั ต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายในของ BU
(ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินของ
บริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูอ้ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการเงินของ
บริ ษทั มีหน้าที่ กากับดู แลบทบาทหน้าที่ ข องแต่ละ BU ในกลุ่ มบริ ษทั ให้ปฏิ บตั ิตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งประกอบไปด้วย
(i) การหารื อ เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งและประเด็ น ต่ า งๆ ของผู ้บ ริ ห ารในการประชุ ม ระดับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และระดับ BU อย่างสม่าเสมอ
(ii) สอบทานรายงานความเสี่ ยงของ BU เป็ นประจาทุกปี
(iii) สร้างความเชื่อมัน่ กับคณะกรรมการบริ ษทั ต่อผลของการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายในของ BU
(ง) หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Unit)
หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงทางานร่ วมกับผูป้ ระสานงานด้านความเสี่ ยง (Risk coordinator) ที่
ได้รับมอบหมายในแต่ละ BU เพื่อหารื อร่ วมกับเลขานุ การของกลุ่มบริ ษทั ทีมกฎหมาย (ตาม
ความเหมาะสม) และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการดาเนินงานด้านบริ หารความเสี่ ยง
การจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญด้านความเสี่ ยงให้แก่พนักงาน
(Risk Awareness Training) และการจัดการระบบงาน Corporate Risk Scorecard (CRS)
หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการทบทวนความเสี่ ยง
ขององค์ก ร (Risk Profile) เป็ นประจาทุ ก ปี ก่ อนนาเสนอ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จากนั้นจึงรวบรวมความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั และจัดทาทะเบียนความเสี่ ยง (Risk Register)
(จ) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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ฝ่ ายตรวจสอบภายในถูกคาดหวังให้สอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงและทะเบียนความ
เสี่ ยง (Risk Register) ของ BU ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุ มตั ิโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
(ฉ) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีบทบาทในการช่ วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับดู แล
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรายงานผลและความคืบหน้าใน
การบริ หารความเสี่ ย งต่อคณะกรรมการบริ ษทั และการให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ
ความเสี่ ยงที่มีสาระสาคัญ รวมทั้งการสร้างความมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่
มีประสิ ทธิผลในการระบุ และบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
กลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ รายละเอียดของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงถูกระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (RMC Charter)
(ช) คณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีบทบาทในการช่วยคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
สอบทานความเพียงพอ และประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน ด้านการเงิน (Financial) การ
ด าเนิ น งาน (Operation) การปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance) และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology)
(ซ) คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในการสอบทานและ
ก าหนด Risk Tolerance ของกลุ่ ม บริ ษทั รวมไปถึ งการสอบทานความเพีย งพอ และความมี
ประสิ ทธิ ผลของ กรอบการบริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการการบริ หารความเสี่ ยงผ่านการ
รายงานความเสี่ ย ง (Risk Report) อย่า งสม่ า เสมอ การสอบทานความเสี่ ย งประจ าปี (Risk
Validation Exercise) และการให้ความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
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