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นโยบายการบรหิารความเสีย่งท ัว่ท ัง้องคก์ร 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

1. จดุมุง่หมาย และขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นกรอบทั่วไปส าหรับการจัดการความเสีย่งของ บรษัิท อซีี ่บาย 
จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บรษัิทฯ” หรอื “องคก์ร”) ตามพืน้ฐานของหลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
เพือ่ใหเ้กดิการปลูกฝังการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในเขา้ไปในกจิกรรมทัง้หมด โดยถอืเป็น
สว่นส าคัญในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 

นโยบายนี้มีผลบังคับใชก้ับกจิกรรมทัง้หมดของบรษัิทฯ คณะกรรมการบรษัิทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า 
“คณะกรรมการ”) ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคน  

2. ค าจ ากดัความของการบรหิารความเสีย่งท ัว่ท ัง้องคก์ร 

การบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร คอื กระบวนการทีก่ าหนดขึน้และน าไปใชโ้ดยคณะกรรมการ  
ผูบ้รหิาร  และพนักงานทกุคนในองคก์ร เพือ่ใชใ้นการก าหนดกลยทุธแ์ละใชก้บัหน่วยงานทัง้หมดทัว่ทัง้
องคก์ร โดยไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถระบเุหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ซ ึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่องคก์ร 
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูภ่ายใตร้ะดับความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้เพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่ไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผลวา่องคก์รจะบรรลวุัตถปุระสงคต์ามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ 

ความเสีย่ง หมายถงึ ผลของความไมแ่น่นอนทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
รวมถงึความลม้เหลวในการไดรั้บโอกาสสงูสดุ 

3. หลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ

องคป์ระกอบทีส่ าคัญของการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์รของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 

 หลกัการพืน้ฐานในการบรหิารความเสีย่ง 
 ความเสีย่งทีย่อมรับได ้
 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
 บทบาทและความรับผดิชอบ 

 
3.1 หลกัการพืน้ฐานในการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรอย่างต่อเนื่อง  
โดยด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม แนวทางปฏบิตั ิตอ่ไปนี;้ 

3.1.1. การบรหิารความเสีย่ง ชว่ยสรา้งและปกป้องคณุคา่ขององคก์ร  

การบรหิารความเสีย่งทีด่ ีจะสง่เสรมิใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละมกีารปรับปรงุการด าเนนิงาน 
ผา่นการทบทวนกระบวนการและระบบอยา่งตอ่เนือ่ง และ เพิม่คณุคา่ใหก้บักระบวนการท างานทีส่ าคัญของ
องคก์ร 

3.1.2. การบรหิารความเสีย่ง เป็นสว่นส าคัญของกระบวนการทัง้หมดในองคก์ร 

การบรหิารความเสีย่ง ไมใ่ชก่จิกรรมทีถ่กูแยกออกมาจากกจิกรรมและกระบวนการหลักขององคก์ร  
การบรหิารความเสีย่งถอืเป็นสว่นส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการ  การวางแผน และกระบวนการรายงานทัง้
ในระดับการด าเนนิงานและระดับกลยทุธ ์

3.1.3. การบรหิารความเสยีง เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตัดสนิใจ 

การบรหิารความเสีย่ง ชว่ยท าใหผู้ต้ัดสนิใจด าเนนิการสรา้งทางเลอืกอยา่งชดัเจน สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญในการด าเนินการ และท าใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุดของแนวทางการ
ด าเนนิการ 

 

3.1.4. การบรหิารความเสีย่ง ใชใ้นการจัดการกบัความไมแ่น่นอน 
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บรษัิทฯ สามารถสรา้งการควบคมุและการจัดการกบัความไมแ่น่นอนตา่งๆ เพือ่เพิม่โอกาสในการรับ
ผลตอบแทนและลดโอกาสของการสญูเสยี ผา่นการระบคุวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

3.1.5. การบรหิารความเสีย่งเป็นระบบ มรีปูแบบทีช่ดัเจน และทันตอ่สถานการณ์ 

กระบวนการบรหิารความเสีย่งควรสอดคลอ้งกนัทัง้บรษัิทฯ  เพือ่ชว่ยใหเ้กดิผลลัพธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
มคีวามสม า่เสมอ สามารถเปรยีบเทยีบ และเชือ่ถอืได ้

3.1.6. การบรหิารความเสีย่งควรอยูบ่นพืน้ฐานสารสนเทศทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถหาได ้ 

เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งเขา้ใจและพจิารณาขอ้มลูทีม่อียูท่ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการด าเนนิงาน 
และจะตอ้งตระหนักวา่อาจจะมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบัขอ้มลูดังกลา่ว ผูท้ าหนา้ทีต่ัดสนิใจจะตอ้งไดรั้บทราบ และ
เขา้ใจถงึขอ้มลูทัง้หมดทีใ่ชส้ าหรับกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

3.1.7. การบรหิารความเสีย่งควรท าใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

การบรหิารความเสีย่ง ตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดียวกันกับสภาพแวดลอ้มทัง้
ภายในและภายนอกขององคก์ร รวมถงึภาวการณ์ของความเสีย่ง (Risk Profile) 

3.1.8. การบรหิารความเสีย่งควรค านงึถงึปัจจัยดา้นบคุคลและวัฒนธรรม 

การบรหิารความเสีย่ง ตระหนักถงึขดีความสามารถ  การรับรู ้และความตัง้ใจของบคุลากรทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ร ซึง่สามารถมสีว่นสนับสนุนตอ่การบรรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์ร 

3.1.9. การบรหิารความเสีย่งควรมคีวามโปรง่ใสและมสีว่นรว่ม 

การบรหิารความเสีย่ง ตอ้งการใหเ้กดิการมสี่วนร่วมอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์จากผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในกระบวนการตัดสนิใจใหม้กีารแสดงมมุมองทีห่ลากหลายเพือ่
น าไปสูก่ารพจิารณา 

3.1.10. การบรหิารความเสี่ยงควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าซ ้า และตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลง 

การบรหิารความเสีย่ง ตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในและภายนอกอย่างยดืหยุน่ การเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม รวมถงึองคค์วามรู ้การเฝ้าตดิตามและการทบทวนกจิกรรม  ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ 
และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืความเสีย่งทีย่งัไมป่รากฏ 

3.1.11. การบรหิารความเสีย่ง ชว่ยใหอ้งคก์รเกดิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

การบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให ้เกดิการปรับปรุงการด าเนินงานของบรษัิทฯ อย่างต่อเนื่อง  
โดยการพัฒนาและการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัใินการปรับปรงุการบรหิารความเสีย่งใหส้มบรูณ์ในทกุๆ ดา้น 

3.2 ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

คณะกรรมการ มกีารก าหนดและสือ่สารระดับความเสีย่งทีย่อมรับไดข้องบรษัิทฯ ซึง่ระดับทีย่อมรับ
ไดน้ี้  ขึน้อยูก่บัทางเลอืกระหว่างความเสีย่งสมมตุฐิานและค่าทีค่าดว่าจะมโีอกาส เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการ
บรหิารจัดการและการปฏบิตังิานของพนักงาน และความสามารถในการยอมรับและการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิท ฯ มรีะดับความเสีย่งทีย่อมรับไดเ้กีย่วกบัความเสีย่งตา่งๆ ดังนี ้ 

 การบรหิารดา้นการเงนิ - บรษัิทฯ ไมย่อมรับความเสีย่งส าหรับรายงานทางการเงนิทีข่าดความ
น่าเชือ่ถอื รวมถงึการไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี

 การปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคับ – บรษัิทฯ ไมย่อมรับความเสีย่งในการละเมดิกฎหมายหรอื
กฎระเบยีบและการละเมดิหลักจรรยาบรรณพนักงานหรอืขาดการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีน
องคก์ร 

 ภาพลักษณ์ชือ่เสียง - บรษัิทฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยงจากความเสียหายดา้นภาพลักษณ์
ชือ่เสยีง การลดลงของคุณภาพการใหบ้รกิารและความน่าเชือ่ถือจากผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ลด
นอ้ยลง 
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3.3 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

ความเสีย่งทัง้หมดทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องกลยทุธอ์งคก์ร รวมถงึความเสีย่ง
จากแผนการปฏบิตังิาน การตัดสนิใจทางธรุกจิทีส่ าคญั และการปฏบิตังิานประจ าทีส่ าคญั จะตอ้งไดรั้บการ
จัดการ ดังนี ้

 ก าหนดวัตถปุระสงคท์ีส่นับสนุนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัพันธกจิขององคก์รและ
สอดคลอ้งกบัระดับความเสีย่งทีย่อมรับได ้

 จัดใหม้กีารระบคุวามเสีย่งอยา่งครอบคลมุและทันเวลา 
 ตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งในดา้นของโอกาสทีเ่หตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้ (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) หากความเสีย่งนัน้เกดิขึน้ 
 เลอืกวธิกีารตอบสนองตอ่ความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรับได ้

(Risk appetite) และชว่งเบีย่งเบนของความเสีย่งทีย่อมรับได ้(Risk tolerance) และ
ค านงึถงึตน้ทนุและผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดรั้บ  

 จัดการความเสี่ยงโดยใชก้ ิจกรรมการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อใหค้วามเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลวา่ บรษัิทฯ ไดป้้องกนัการสญูเสยีทีไ่มส่ามารถยอมรับได ้

 ตดิตามความเสีย่ง เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ความเสีย่งของบรษัิทฯ ไดรั้บการจัดการอยา่งเหมาะสม  

4. บทบาทและความรบัผดิชอบ 

4.1   ก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ จะด าเนนิการก ากับดูแลการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร โดยมคีวามรับผดิชอบ 
ดังนี ้
 อนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่ง  
 ทบทวนการใหค้วามเชือ่มัน่ในการบรหิารความเสีย่งขององคก์รเป็นประจ า จากผูบ้รหิาร  

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/ หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก เพือ่ใหค้ณะกรรมการ มัน่ใจไดว้า่ระบบ
การควบคมุภายในมกีารด าเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 

 มอบหมายความรับผดิชอบตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารจัดการ 

4.2   บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 วางกรอบการด าเนนิงานและควบคุมดูแลการบรหิารความเสีย่งทั่วทัง้องคก์ร ภายใตก้ารน า 
ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (CEO) 

 จัดใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์รและแนวทางการปฏบิตั ิ 
 ใหค้วามมัน่ใจในความถกูตอ้ง ทันเวลา และสอดคลอ้งกนัของขอ้มลูของการบรหิารความเสีย่ง

ทั่วทัง้องคก์ร ตอ่คณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ  และ 

 สรา้งวัฒนธรรมการตระหนักตอ่ความเสยีงในองคก์ร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เป็นความลบั : ใชส้ าหรับภายในเทา่นัน้     นโยบายการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
                                                                                                

 

หนา้ 4 จาก 4 
 

ปรับปรงุครัง้ที ่1 
 (ฉบบัแปล) 

การแกไ้ขและยกเลกินโยบายฉบบันี ้

การแกไ้ขหรือยกเลิกที่มีนัยส าคัญใดๆ ในนโยบายฉบับนี้ จะตอ้งถูกน าเสนอโดยฝ่ายแผนงานและ
ประสานงานองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตั ิ

รอบการทบทวนนโยบายฉบบันี ้

นโยบายฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตาม อาจ
มกีารทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนือ้หาทีม่นัียส าคัญ 

นโยบายฉบบันีไ้ดรั้บการทวนครัง้ลา่สดุโดยไมม่กีารแกไ้ขเนือ้หาทีม่นัียส าคัญ และรับทราบโดย 
คณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2563 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายฉบบันีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่20 พฤศจกิายน 2652 
 
 
 
 

 


