
 
 
 

 

 

เอกสาร: เปิดเผย โดย: Yaowaluck Taechanan 

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) 

 
ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 15/2565 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2565  มีมติอนุมติัการ

ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการของบริษทัฯ รวมถึงให้
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้
ยกเลิกประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) 
ฉบบัลงวนัท่ี 25 มกราคม 2565  และใหใ้ชป้ระกาศฯ ฉบบัน้ีแทน ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการและเหตุผล 

บริษทัฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร โดยมี  
ความจ าเป็นตอ้งก าหนด และ/หรือ ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ การบริหารความ
เส่ียงของบริษทัฯ จะมุ่งเน้นให้ครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญัของธุรกิจในปัจจุบนั ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk) ความเส่ียงด้านความยัง่ยืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการตามกรอบการบริหาร
ความเส่ียงองค์กรตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ         
บูรณาการกระบวนการท างานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ ์(Governance, Risk Management and Compliance : GRC)  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้บริษทัฯ สามารถใช้การบริหารความเส่ียงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตาม
เป้าหมายการด าเนินงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและความมัน่คงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ
สอดคลอ้งตามหลกัการ GRC 
 2.2 เพื่อให้บริษทัฯ สามารถด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติั  
ท่ีดี เช่น แนวทางปฏิบติัตามหลกัการบริหารความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทย กรอบการบริหาร  
ความเส่ียงองคก์รตามมาตรฐานสากลของ COSO ERM  และครอบคลุมความเส่ียงดา้นความยัง่ยนื  
 2.3 เพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบท่ีดี และมีการด าเนินการบริหารความเส่ียง
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องคก์ร รวมถึงสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการความเส่ียงกบัการบริหารจดัการองค์กร
ดา้นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.4 เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักในการ
บริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
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3. นิยาม 

 “บริษทัฯ” หมายถึง บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 “หน่วยงาน” หมายถึง ฝ่าย/ส านกั/ส านกังาน/กลุ่ม หรือหน่วยงานในสังกดัตามโครงสร้างของบริษทั ณ ปัจจุบนั 
 “ผูบ้ริหารระดบัสูง” หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองผูจ้ดัการใหญ่  และผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง พนกังานผูมี้ต าแหน่งตั้งแต่รองผูจ้ดัการขึ้นไป 
 “พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   ตามค า 
นิยามในขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการท างานของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2562  
 
4. หลกัการบริหารความเส่ียงและประเภทการบริหารความเส่ียง 
 บริษทัฯ ก าหนดประเภทความเส่ียงออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)   
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ (Reputation Risk) และความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)  ซ่ึงมีนิยามและกรอบแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง ดงัน้ี 

 4.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์
ไม่เหมาะสมหรือเกิดการปรับตวัแผนกลยุทธ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์/แผนด าเนินงานท่ีบริษทัฯ ก าหนด ตลอดจน
กระทบต่อรายได้ ความสามารถในการแข่งขนั และความด ารงอยู่ของบริษทัฯ โดยไดก้ าหนดกรอบแนวทาง 
การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดงัน้ี 

4.1.1 ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ และวางแผนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4.1.2 ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดแนวทางในการจัดการความ เส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ และให้มัน่ใจว่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และมี
ระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอในการระบุ วดั ติดตาม และควบคุมความเส่ียงได ้

4.2 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ือง 
มาจากการก ากบัดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคก์ร และการควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเหตกุารณ์ภายนอกอนัส่ง 
ผลกระทบต่อรายได้และฐานะการเงินของบริษทัฯ ทั้งน้ี รวมถึงความเส่ียงด้านกฎหมาย (Legal Risk) เป็น
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบติัภายในท่ีเก่ียวกบัทางดา้นกฎหมาย การถูกฟ้องร้องทางคดี โดย
ไดก้ าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ดงัน้ี 
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 4.2.1 สนับสนุนให้ทุกฝ่าย/ส านัก ส านักงาน และกลุ่มงาน จะต้องประเมินความเพียงพอของ  
การควบคุมภายในดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

4.2.2 ส่งเสริมให ้ฝ่าย/ส านกั ส านกังาน จดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ โดยให้
มีการทบทวน  แกไ้ข  ปรับปรุงคุณภาพ   และ/หรือออกแบบกระบวนการปฏิบติังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั
ท่ีดี (Best Practice) ส าหรับใช้วดัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  

4.2.3 พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการท่ีเหมาะสม และมีระบบการรายงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าเสนอขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง และทนัเวลา  

 
4.3 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ประกอบดว้ย  
           ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ไม่

สามารถช าระหน้ีสินและภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ทนั 
เวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ี หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถหาเงินมาช าระไดแ้ต่ดว้ย
ตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบริษทัฯ 

  ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีคู่สัญญา (Counter 
party) ของบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ ส าหรับธุรกิจบริษทับริหารสินทรัพย ์
(AMC) ท่ีรายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้ แต่มีรายไดจ้ากการน าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) 
และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) มาบริหารจดัการ ดงันั้น ธุรกิจจะมีความเส่ียงจากคุณภาพของสินทรัพย ์(Asset 
Quality Risk) เป็นหลกั 

  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจได้รับความเสียหาย 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัรา
แลกเปล่ียน และราคา ส าหรับธุรกิจของบริษทัฯ มีความเส่ียงหลกัจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของ
หลกัประกนัและทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงเป็นความเส่ียงจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงตามภาวะตลาด
ท่ีมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 
โดยไดก้ าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน ดงัน้ี 
4.3.1 สนบัสนุนให้ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบมีหน้าท่ีความรับผิดชอบจดัท าแผนทางการเงินทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว ให้มีความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์บริษทัฯ ตลอดจนก าหนดเพดานความเส่ียงทางการเงินท่ี
เหมาะสมใหฝ่้ายงาน รวมถึงใหมี้แผนส ารองในกรณีท่ีเกิดวิกฤตปัญหาดา้นการเงิน 

4.3.2 ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเ ส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ท่ี เ กิดจาก 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าของราคาทรัพยสิ์นท่ีมีผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ โดยให้มีการประเมินราคาของ
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หลกัประกันและทรัพยสิ์นรอการขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหก้ารควบคุมดูแลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.3.3 ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) โดยพิจารณา
แนวโนม้สภาพคล่องจากการประมาณการฐานะสภาพคล่องของบริษทัฯ และประเมินความเส่ียงจากอตัราส่วน
ทางการเงิน การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อดูความเพียงพอของปริมาณสินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีใช้
รองรับความตอ้งการใชเ้งินทุนในระยะสั้น/และระยะยาวของบริษทัฯ นอกจากน้ี ควรก าหนดให้มีแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan) เพื่อรองรับกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง ในกรณีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้หรือจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงตาม
สถานการณ์ 

4.3.4 ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) เพื่อบริหารจดัการ 
ความเส่ียงด้านคุณภาพสินทรัพย์ของ NPL (Asset Quality Risk) และป้องกัน/ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

 
4.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจาก

การไม่ปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐาน ระเบียบ ค าสั่ง และ
แนวทางปฏิบติัท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายทางการเงิน หรือท าให้
เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ โดยไดก้ าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ดงัน้ี 

      4.4.1 สนับสนุนให้ทุกฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน และกลุ่มงานจะต้องประเมินความเส่ียงด้าน  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ 

       4.4.2 สนับสนุนให้มีการจดัท าแนวปฏิบัติการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk Guideline) และด าเนินการตามแนวปฏิบติัดงักล่าว 

 
4.5 ความเส่ียงด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์ (Reputation Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความ

เสียหายต่อบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเส่ือมเสียช่ือเสียงเน่ืองจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือหน่วยงานก ากบั

ดูแล ท่ีมีมุมมองภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ โดยไดก้ าหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียง

และภาพลกัษณ์ ดงัน้ี 
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4.5.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดแนวทางในการจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ และให้มัน่ใจว่าสามารถจดัการความเส่ียง
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4.5.2 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของพนกังาน การต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ การแจง้เบาะแสและการรับเร่ืองการร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเพียงพอ รวมถึงมีการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน และการบริหารจดัการเหตุการณ์
ภาวะวิกฤตหรือข่าวเชิงลบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.6 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถึง  

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) โดยไดก้ าหนดกรอบแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

4.6.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีการก ากบัดูแลในระดบัองคก์ร มีการสนบัสนุนและผลกัดนัใหอ้งคก์ร
มีกลยุทธ์และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่คงปลอดภยัและพร้อมรับมือความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภยัคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสร้างความตระหนักในการบริหารความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและภยัคุกคามทางไซเบอร์อยา่งต่อเน่ือง 

4.6.2 สนบัสนุนให้มีการจดัท าแนวปฏิบติัการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการติดตามและบริหาร  
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส าคญั โดยสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง และทนัเวลา 

4.6.3 การบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้งครอบคลุมภายใตก้รอบหลกัการท่ี
ส าคัญ 3 ประการ ซ่ึงประกอบด้วย 1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality : C)   
2. ความถูกตอ้งครบถว้นของระบบและขอ้มูล (Integrity : I) และ 3. การรักษาสภาพความพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Availability : A) 
 

5. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของผู้มีหน้าท่ีเกีย่วข้องในการบริหารความเส่ียงองค์กร 

 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงองคก์รอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยพิจารณาความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้องคก์รไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมอบหมายให้ผูบ้ริหารทุกระดบัด าเนินการ
บริหารความเส่ียงใน Risk Area ท่ีรับผิดชอบผ่านการพิจารณาของคณะผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง (Risk Oversight Committee) ก ากบัดูแลในภาพรวมโดยไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และมีการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  
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              ส าหรับบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารความเส่ียงองคก์รมีดงัน้ี 
 

5.1 โครงสร้างการก ากบัดูแล 

5.1.1  คณะกรรมการบริษัท 
(1) ก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการบริหารจัดการ 

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
(2) ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ปัจจัยการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร 
5.1.2  คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง  

(1) ก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัความเส่ียงในระดบัองคก์ร ฝ่าย/ส านกั/ส านกังาน 
และใหค้  าปรึกษาในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(2) พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารความเส่ียง 
(3) ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงและก ากบัการจดัท าระบบการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
(4) ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงส าคญัขององคก์ร ใหมี้ความเหมาะสม

ตามสถานการณ์ 
(5) พิจารณาและอนุมติัผลการวิเคราะห์ความเส่ียงประจ าปี และแผนบริหารจดัการความเส่ียง 
(6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับความคืบหน้าในการก ากับความเส่ียง และ

รายงานสถานะความเส่ียงขององคก์ร 
(7) ส่ือสารและประสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั 
(8) ติดตามผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียน

วฒันธรรมองค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพื่อให้
พนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของทุกหน่วยงาน 

(9) แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบหรือคณะท างานย่อยเพื่อให้การก ากบัความเส่ียงมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(10)  ใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการกระบวนการท างานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ การ
บริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Governance,  Risk Management  and 
Compliance : GRC) รวมถึงการประสานงานและแลก เป ล่ียนข้อมูลระหว่ า ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการในการท างานร่วมกนั 
และสนบัสนุนใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุน GRC ทัว่ทั้งองคก์ร 
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5.1.3  คณะกรรมการก ากบักจิการเพ่ือความยั่งยืน 
(1) ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย

การก ากบัดูแลดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) ของบริษทัฯ 
(2) ใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการกระบวนการท างานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ การ

บริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Governance,  Risk Management  and 
Compliance : GRC) รวมถึงการประสานงานและแลกเป ล่ียนข้อมูลระหว่าง
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการในการท างานร่วมกนั 
และสนบัสนุนใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุน GRC ทัว่ทั้งองคก์ร 

5.1.4  คณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี กระบวน  

การบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(2) ใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการกระบวนการท างานเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ การ

บริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Governance,  Risk Management  and 
Compliance : GRC) รวมถึงการประสานงานและแลก เป ล่ียนข้อมูลระหว่า ง
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการในการท างานร่วมกนั 
และสนบัสนุนใหมี้บรรยากาศและวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุน GRC ทัว่ทั้งองคก์ร 

5.1.5  ผู้บริหารระดับสูง 
(1) ก าหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมกระบวนการประเมิน

ความเส่ียงในการท าธุรกรรมรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นธุรกรรมส าคัญท่ีเป็นกลยุทธ์ของ
บริษทัท่ีคาดวา่จะด าเนินการในอนาคตเพื่อรองรับการท าธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

(2) ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และก าหนดใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียง
ทัว่ทั้งองคก์ร  

(3) ติดตามความเส่ียงทั้งองคก์ร และจดัใหมี้แผนการจดัการท่ีเหมาะสม 
(4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เคร่ืองมือ และระบบใน  

การด าเนินงาน 
5.2 โครงสร้างองค์กร 

        บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3 ระดบั (Three Lines Model) ดงัน้ี 

5.2.1 หน่วยงานเจา้ของความเส่ียง (Risk Owner)  ตอ้งควบคุมดูแลการปฏิบติังานในสายงาน/
ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน ให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยท าการประเมิน ติดตามและดูแล
ระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และช่วงเบ่ียงเบน
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จากระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) ตามแนวทางปฏิบติัการบริหารความ
เส่ียงท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.2 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารความเส่ียงองค์กรและก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารความเส่ียง และฝ่ายก ากบักิจการและการปฏิบติังาน 

5.2.3 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ไดแ้ก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

6. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

บริษทัฯ มีการน านโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรไปปฏิบัติให้สัมฤทธ์ิผลผ่านเคร่ืองมือการ
บริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย 

6.1 คู่มือการบริหารความเส่ียงองคก์ร เพื่อให้กลุ่มงานบริหารความเส่ียงและหน่วยงานเจา้ของความ
เส่ียงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารความเส่ียงทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบติัการ ด้าน
การเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6.2 แนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสอดคลอ้งและ
เช่ือมโยงกบันโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.3 แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีของ
บริษทัฯ 
 

7. การทบทวนนโยบาย 

 ให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงทบทวนนโยบายฉบับน้ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับความเส่ียง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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