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ประกาศคณะกรรมการบริษทั 

ฉบบัท่ี 1/2563 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียง 
------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้  2/2563 วนัที่ 11 มีนาคม 2563   
บรษิทัจงึออกประกาศเรื่อง นโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อถอืเป็นหลกัและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บทน า 

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและไม่พงึประสงค์ที่จะให้เกดิขึ้น แต่หากเกดิเหตุการณ์ 
นัน้ขึน้ จะเกดิความเสยีหายหรอืมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัไม่บรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์หรอื
เป้าหมาย บรษิทัจงึจดัให้มีการบรหิารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ การบรหิาร
ความเสี่ยงจดัเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีบริษัทจึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บรษิทัไว ้

2. หลกัการ 

บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั และบรษิทัในกลุ่ม (“บริษทั”) มุ่งมัน่ใหบ้รษิทัมกีารก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดน้ าหลกัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทาง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ซึ่งเป็นแนวทางการบรหิารความเสี่ยงมาตรฐานในระดบัสากล มาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนจะต้องน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม และตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะต้องปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิาร
ความเสีย่งประสบความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้เล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถ
ด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดถึงการ
เจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื  บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใชย้ดึถอืเป็นแนวทางและ
กรอบในการด าเนินงานทุกหน่วยงานของบรษิทั ดงันี้ 

3.1 บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบรษิทัทุกระดบัทุกคน รวมทัง้ผู้ท า
หน้าทีท่ีป่รกึษา ผูก้ระท าการแทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าหน้าทีใ่นนามบรษิทั โดยมบีทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ ดงันี้ 
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1) คณะกรรมการบรษิทั 
(1) มคีวามเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบทีรุ่นแรงต่อบรษิทั 
(2) สนับสนุน ส่งเสริม ก ากบัดูแลการบริหารความเสี่ยง และอนุมตัินโยบายการ

บรหิารความเสีย่งและแนวทางการแกไ้ขเมื่อมคีวามเสีย่งเกดิขึน้ 
(3) จดัให้มกีารด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัไดม้กีารจดัการความเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบทีรุ่นแรงอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) ก ากบัดแูลและตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นอสิระ 
(2) จดัให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทได้มีการจดัการความเสี่ยง  

ทัง้องคก์รอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
(3) สือ่สารกบั คณะท างานบรหิารความเสีย่งและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อท าความ

เข้าใจความเสี่ยงที่ส าคญัเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

3) ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(1) ตดิตามความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัทัว่ทัง้บรษิทั  
(2) ใหค้วามมัน่ใจว่าบรษิทัมแีผนกจดัการความเสีย่งที่เพยีงพอเหมาะสม 
(3) ส่งเสรมิ สนับสนุน ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และใหค้วาม

มัน่ใจว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการปฏบิตัทิัว่ทัง้บรษิทั 

4) คณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
(1) จดัท านโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กบั

หน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอือนุมตัิ 
(2) ศกึษาและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเสีย่งและปัจจยัเสีย่งแก่พนักงาน 
(3) ประสานงาน ใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ แนะน ากระบวนการบรหิารความเสีย่งแก่

หน่วยต่างๆ ของบรษิทั 
(4) ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

5) ผูร้บัผดิชอบบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน 
(1) จดัใหม้กีารท ากรอบและกระบวนการในการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานและ

เสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
(2) สนับสนุน และติดตามการน าการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความ

รบัผดิชอบ 
(3) สง่เสรมิ และจงูใจใหพ้นักงานตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง 

6) หวัหน้างานและพนักงาน 
(1) ระบุ วดั ควบคุม ติดตามความเสีย่ง และรายงานความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ปฏบิตังิานต่อผูร้บัผดิชอบบรหิารความเสีย่งของหน่วยงาน 
(2) ร่วมจดัท าแผนจดัการความเสีย่ง และน าแผนไปปฏบิตั ิ



 
 

MA-I-029-00-611001 3/4 

7) ผูต้รวจสอบภายใน 
(1) ให้ความมัน่ใจว่า บริษัทมีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่าง

เหมาะสม และปฏบิตัทิัว่ทัง้บรษิทั 
(2) ใหค้วามมัน่ใจว่า บรษิทัมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมต่อการจดัการ 

ความเสีย่ง และการควบคุมภายในนัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามอย่างมปีระสทิธผิล 
(3) สอบทานการปฏบิตังิานการบรหิารความเสีย่ง 
(4) สือ่สารท าความเขา้ใจกบัผูบ้รหิารและผูร้บัการตรวจสอบเกีย่วกบัความเสีย่ง เพื่อ

วางแผนการตรวจสอบทีเ่น้นตามความเสีย่ง (Risk Based Auditing) 

8) บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งอื่น 
(1) ให้ความร่วมมอื และปฏบิตัิตามนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการ

บรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

3.2 ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัก าหนดขัน้ตอนในการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 

(1) ก าหนดกลยุทธ ์และวตัถุประสงค ์(Strategy and Objective - Setting) 
ในการปฏบิตัิงานของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ผู้ปฏบิตัิงานพงึก าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายในการบรหิารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ และสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิตามมาตรฐานสากล 

(2) ระบุความเสีย่ง (Identifies Risks) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน และผูป้ฏบิตังิานพงึท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่ง ปัจจยั
เสี่ยง และระบุความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทัง้ที่เป็นผลดแีละ
ผลเสยีต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ 

(3) ประเมนิความรุนแรงของความเสีย่ง (Assesses Severity of Risk) 
ผู้รบัผิดชอบหน่วยงาน และผู้ปฏิบตัิงานพงึประเมินความเสี่ยงจาก 2 มิติ คือ 
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
จากเหตุการณ์ (Impact) 

(4) จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง (Prioritizes Risks) 
ผู้รบัผิดชอบหน่วยงาน และผู้ปฏิบตัิงาน ควรจดัล าดบัความส าคญัและความ
รบีด่วนในการจดัการบรหิารจดัการความเสีย่ง ซึ่งกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งสูงและ 
มีความส าคญัต่อการด าเนินตามกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ ควรต้องได้รบัการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นล าดับแรก  และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ 
มคีวามส าคญัล าดบัรองควรไดร้บัการบรหิารจดัการความเสี่ยงเป็นล าดบัต่อไป 
ทัง้นี้ บรษิทัจะบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้หรอืเบีย่งเบนไม่เกนิ
กว่าระดบัทีย่อมรบัได ้  
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(5) ด าเนินการตอบสนองความเสีย่ง (Implements Risk Responses) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึพจิารณาวธิกีารจดัการความเสีย่ง 
ที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ ต้นทุน  
ที่เกดิขึ้นกบัผลประโยชน์ที่จะได้รบั การตอบสนองความเสี่ยงอาจเลือกวิธีการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกนั เพื่อลดระดบัความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ คอื 
- การหลกีเลีย่ง (Avoid) 
- การกระจายหรอืการถ่ายโอน (Share/Transfer) 
- การลด (Reduce) 
- การยอมรบั (Risk Acceptance) 

(6) พฒันาขอ้มลูการบรหิารความเสีย่ง (Develops Portfolio View) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึพฒันาการบรหิารความเสีย่ง โดย
บูรณาการปัจจยัเสีย่ง ความเสีย่ง และความสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกนัของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการบรหิารความเสีย่งร่วมกนั  

(7) สอบทานและแกไ้ขปรบัปรุง (Review and Revision) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึจดัใหม้กีารตดิตามความเสีย่งและ
สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นทุกระดบัของ
บริษัทอย่างเหมาะสม และความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบรษิทัไดร้บัการรายงานต่อผูร้บัผดิชอบ 

(8) รายงานความเสี่ยง วฒันธรรม และผลด าเนินการ (Reports on Risk, Culture, 
and Performance) 
ผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏบิตังิานพงึจดัให้มกีารสื่อสารขอ้มูลเกี่ยวกบั
ความเสี่ยงร่วมกนั และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่าง
สม ่าเสมอ 

 นโยบายฉบบันี้ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ หรือเมื่อมีเหตุการณ์
เปลีย่นแปลง  

 ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่11 มนีาคม 2563 
  บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 

 

  (    นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์      ) 

                         ประธานกรรมการ 


