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ILM-COR-005 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
 

  

คณะกรรมการบรษิทั มเีจตนารมณ์ที่จะส่งเสรมิให้บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย เป็นองค์กรที่สามารถ

บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีส่ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และ

มกีารแข่งขนัที่สูง แต่ยงัคงไว้ซึ่งการดําเนินธุรกจิที่ยดึถอืปฏบิตัติามหลกัการการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึ

ส่งเสรมิใหม้กีารนําระบบการบรหิารความเสีย่งมาใช้เป็นเครื่องมอืทางกลยุทธ ์เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค์ขององคก์ร ทัง้น้ี การระบุและจดัการความเสี่ยง จะช่วยให้มกีารตดัสนิใจที่ดขี ึน้ และสามารถ

บรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สําคญัทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 

1. วตัถปุระสงค ์

 เป็นการกําหนดกรอบแนวทางสําหรบัการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่ ี

ความสอดคลอ้งกนัทัว่ทัง้องคก์ร ตามพื้นฐานของหลกัการการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อให้การดําเนินงาน

การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและเป็นรปูธรรมตามหลกัสากล 

อนัจะช่วยใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงและมกีารเตบิโตทีย่ ัง่ยนื 

 

2. คาํจาํกดัความ 

 การบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องคก์ร คอื กระบวนการทีบุ่คลากรทัว่ทัง้องคก์รไดม้สี่วนร่วมในการ

คดิ วเิคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรอืความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้การระบุแนวทางในการ

จดัการกบัความเสีย่งดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมหรอืยอมรบัได ้เพื่อช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์

ตามทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้ตามกรอบวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร 

 ความเส่ียง หมายถงึ เหตุการณ์ การกระทําใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 ปัญหา หมายถึง เหตุการณ์หรอืสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรอืมอียู่ในปจัจุบนัที่ก่อให้เกิดปญัหา 

อุปสรรค หรอืความยุง่ยากต่างๆ 
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3. กรอบการบริหารความเส่ียง 

 3.1 หลกัการพ้ืนฐานในการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ประกอบดว้ย 

 3.1.1 การกาํหนดวตัถปุระสงค:์ วตัถุประสงคท์างธุรกจิทีก่ําหนดขึน้ จะต้องมคีวามสอดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร อกีทัง้ ควรมกีารกําหนดทีช่ดัเจนและสื่อสารใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน

องคก์ร เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั โดยอาศยัหลกั “SMART” ดงัน้ี 

 

 Specific : เฉพาะเจาะจง 

 Measurable : สามารถวดัได ้

 Alignment : สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และ

พนัธกจิ 

 Realistic : สามารถทาํใหส้าํเรจ็ผลไดจ้รงิ 

 Timely : กําหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน 

 

 3.1.2 การระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง: เป็นการพจิารณาถงึปจัจยัความไม่แน่นอนในทุกดา้นที่

อาจเกดิขึน้ ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมผีลกระทบเชงิลบต่อองค์กรในการบรรลุวตัถุประสงค ์

รวมถงึการวเิคราะหห์าสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิ โดยจะแบ่งความเสีย่งออกเป็น 4 ประเภท คอื ความเสีย่งดา้นกล

ยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน/การดําเนินงาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั 

 3.1.3 การประเมินความเส่ียง: เป็นการประเมนิระดบัความรุนแรงของความเสีย่งจากโอกาสทีอ่าจ

เกดิขึน้และผลกระทบของแต่ละความเสีย่งทีร่ะบุไว ้รายละเอยีดดงัน้ี 

 

ความเส่ียง (Risks)     =     โอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น (Likelihood)    x    ผลกระทบ (Impact)    

 

    มโีอกาสเกดิขึน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด    องคก์รจะไดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด 

 

 3.1.4 การจดัการความเส่ียง: เป็นการกําหนดแนวทาง/มาตรการในการจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้        
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3.1.5 การควบคมุ: การกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานต่างๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่า วธิกีาร

ตอบสนองต่อความเสีย่ง ซึง่ผูบ้รหิารเลอืกมานัน้ สะทอ้นถงึสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะธุรกจิ โครงสรา้ง 

วฒันธรรม และไดม้กีารนําไปดาํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3.1.6 สารสนเทศ และการส่ือสาร: การระบุ จดัเกบ็ และการสื่อสารในรปูแบบทีส่ามารถให้

บุคคลากรสามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบไดอ้ย่างทนัเวลา 

            การสื่อสารตอ้งเป็นไปอย่างทัว่ถงึ ทุกระดบั และระหว่างหน่วยงาน บุคคลากรทุกฝ่ายจะตอ้งไดร้บั

การสื่อสารทีช่ดัเจนเกี่ยวกบับทบาท และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

3.1.7 การติดตาม ประเมินและทบทวนความเส่ียง: มกีารจดัทํารายงานและประชุมสรปุผลการ

บรหิารจดัการความเสี่ยงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อติดตาม

ความกา้วหน้าของแผนจดัการความเสีย่ง ทบทวนระดบัความรุนแรงของความเสีย่ง และทบทวนการบรหิาร

ความเสี่ยง ทัง้น้ี เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าการบรหิารความเสี่ยงได้มกีารนําไปปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร 

และผูบ้รหิารไดต้ดัสนิใจประเดน็ความเสีย่งต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและทนัต่อเวลา  

 

 3.2 แนวทางในการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ดงัน้ี   

 3.2.1 บรหิารจดัการธุรกจิภายใตร้ะดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

และบรษิัทย่อย รวมทัง้ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่าง

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัผลตอบแทนทางธุรกจิ รวมถงึกําหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของ

การจดัทาํแผนธุรกจิ การบรหิารงานและการตดัสนิใจดา้นต่างๆ 

 3.2.2 กําหนดกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและ

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์/พนัธกจิขององคก์รและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

 3.2.3 ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนมหีน้าที่รบัผดิชอบในการระบุ ประเมนิและกําหนดมาตรการที่

เหมาะสมในการบรหิารจดัการความเสีย่งของหน่วยงานทีต่นเองรบัผดิชอบ 

 3.2.4 ความเสีย่งทัง้หมดทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ต้องไดร้บัการดําเนินการ

ดงัน้ี 

  (1) ระบุความเสีย่งไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

  (2) ประเมนิระดบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพจิารณาจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งและ

ผลกระทบของความเสีย่งในแต่ละเรือ่ง 

  (3) กําหนดมาตรการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ ผ่าน

กจิกรรมการควบคุมทีอ่อกแบบเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาถงึต้นทุน/ค่าใชจ้่าย

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการดาํเนินการนัน้ๆ 

  (4) ตดิตามการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งไดร้บัการจดัการอย่าง

เหมาะสม 
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  (5) ความเสี่ยงซึ่งอยู่ในระดบัสูงทัง้หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบรษิทั และฝ่าย

บรหิารรบัทราบ   

 

4. บทบาทและหน้าท่ีของผูเ้ก่ียวข้องกบัการบริหารความเส่ียง 

 

ผูเ้ก่ียวข้อง บทบาทและความรบัผิดชอบหลกั 

4.1 คณะกรรมการบรษิทั 1. มคีวามเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบรา้ยแรงต่อองคก์ร 

2. กํากับดูแลและสนับสนุนให้มกีารดําเนินการบริหารความเสี่ยง

อยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอทัว่ทัง้องคก์ร 

3. อนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

4.2 คณะกรรมการบรหิาร 1. กํากบัดูแลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และครอบคลุม

ในทุกๆ ดา้น 

2. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ในการจดัการความเสีย่ง 

3. แต่งตัง้คณะทาํงานบรหิารความเสีย่ง 

4. ตดิตาม/ประเมนิผล การบรหิารความเสีย่ง 

5. สนับสนุนใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่ง และประสานงานใน

เรือ่งความเสีย่งกบัทุกคณะกรรมการ/ฝา่ย/หน่วยงาน 

6. สื่อสารกบัคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่ําคญั 

7. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงทุกปี และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายดงักล่าวยงัเหมาะสม

กบัองคก์ร 

4.3 คณะทาํงานบรหิารความ

เสีย่ง 

1. พฒันากรอบการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร เกณฑ์ในการ

ประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ขัน้ตอนในการบรหิารความเสี่ยงของ

องคก์ร 

2. จดัทาํคู่มอืบรหิารความเสีย่ง และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และปรบัปรุง

ใหเ้อกสารเป็นปจัจบุนั 

3. ประสานงานเพื่อใหม้กีารวเิคราะห ์ประเมนิและจดัการความเสีย่ง

ตามแนวทางทีก่ําหนดจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่งเสนอคณะ

กรรมการบรหิาร 

4. สื่อสาร ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผู้บรหิารและส่วนงานต่างๆ ใน

เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 




