บริษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. บทนำ
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการบริ หารจัดการที่จาเป็ นและมีความสาคัญในการช่วยให้ องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ ว และแข่งขันสูง
นอกจากนันระบบการบริ
้
หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลยังเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเพิ่มมูลค่าของกิจการในที่สดุ
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมัน่ ในการนาระบบการบริ หารความเสี่ยงมาใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ทางกลยุทธ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริ ษัทและผลสาเร็ จของการดาเนินการ โดยได้ จัดตัง้
คณะทางานบริ หารความเสี่ยงทังองค์
้ กร ขึ ้น ซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน เพื่อทาหน้ าที่
กาหนดแนวทางการบริ หาร วางรู ปแบบโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ควบคุมดูแลให้ มีระบบการ
บริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพขึ ้นในองค์กร และสร้ างความมัน่ ใจว่ามีการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อ บริ หารความ
เสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมุ่งหวังที่จะสื่อสารข้ อมูลการบริ หารความ
เสีย่ งให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง เพื่อที่จะปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
(1) กาหนดกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีม่ ีความสอดคล้ องกัน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กร
(2) เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมความเสีย่ งที่ได้ ระบุไว้ อย่างเหมาะสม
3. ขอบเขต
นโยบายฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ กบั ทุกการดาเนินงาน รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อย
4. แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
(1) บริ ษัทฯ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังบริ
้ ษัท ย่อย ให้ สอดรับกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล
(2) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะจัดให้ มีการกาหนดเพดานบริ หารความเสีย่ ง (Risk Limit) และจะบริ หารความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรื อเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยอมรับได้
(Risk Tolerance)
(3) คณะทางานบริ หารความเสี่ยงจะกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย รวมทังกลั
้ น่ กรอง ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(4) ฝ่ ายจัดการจะบริ หารจัดการความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในภาพรวม และกากับดูแลการบริ หารจัดการ
ในแต่ละความเสี่ยงตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ หรื อตามที่คณะทางานบริ หารความเสี่ยงทังองค์
้ กรมอบหมาย
นโยบายบริ หารความเสีย่ ง-ฉบับแก้ ไข เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

1

(5)

(6)

(7)
(8)

พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสี่ยง ต่อ คณะทางานบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้
ความเห็นชอบหรื อข้ อเสนอแนะ อย่างสม่าเสมอหรื อตามความเหมาะสม
ผู้บริ หารทุกหน่วยงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับ
สายงาน และระดับปฏิบตั ิการที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบหรื อที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินการในรูปแบบและแนวทางตามที่คณะทางานบริ หารความเสีย่ งทังองค์
้ กร หรื อฝ่ ายจัดการ
กาหนด และส่งเสริ มพนักงานให้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ งมีหน้ าที่ให้ คาปรึกษา ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ แนวปฏิบตั ิในการบริ หารความเสีย่ ง
แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้ อมทังจั
้ ดทารายงานการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรต่อฝ่ ายจัดการ เพื่อ
รายงานต่อคณะทางานบริ หารความเสีย่ งทังองค์
้ กรอย่างสม่าเสมอหรื อตามความเหมาะสม
พนักงานงานทุกคนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามระบบและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ยง ทังในระดั
้
บองค์กร ระดับสาย
งาน และระดับปฏิบตั ิการ ตามที่ คณะทางานบริ หารความเสีย่ งทังองค์
้ กร หรื อฝ่ ายจัดการกาหนด
คณะทางานบริ หารความเสี่ยงทัง้ องค์ กรจะรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงทัง้ องค์ กร ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบภายในกรอบระยะเวลาหรื อตามกาหนดอื่นใดที่คณะทางานความเสีย่ งทังองค์
้ กรเห็นสมควร

5. หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมกำรบริ ษัท : มีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงภายใน
บริ ษัท
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ : มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานและติดตามผลการบริ หาร
ความเสีย่ ง รวมทังประเมิ
้
นผลการจัดการความเสีย่ งจากคณะทางานบริ หารความเสีย่ งทังองค์
้ กร
(3) คณะกรรมกำรบริ หำร : มีหน้ าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการบริ หารความ
เสีย่ ง โดยสอบทานให้ มนั่ ใจว่าระบบการบริ หารความเสีย่ งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(4) คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยงทัง้ องค์ กร : มีหน้ าที่ทาให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่สาคัญ ได้ รับการ
ระบุและประเมินอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ มีการกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผลไว้ โดย
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
 จัด ท านโยบายการบริ ห ารความเสี่ย ง กลยุท ธ์ แ ละหลัก เกณฑ์ ใ นการบริ ห ารความเสี่ย ง เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาและอนุมตั ิ
 พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ตามที่หน่วยงานเจ้ าของ
ความเสีย่ งได้ ประเมินไว้ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข
 กากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ โดยการติดตามและสอบทาน
อย่างต่อเนื่อง
 รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นลาดับ
 รายงานผลการบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานนโยบายฉบับนี ้อย่างสม่าเสมอ
(5) ผู้ บ ริ ห ำร: มี ห น้ า ที่ ท บทวนการทางานของหน่วยงานที่ สังกัด ทบทวนผลการระบุ วิ เ คราะห์ ประเมิ น และ
จัดลาดับความเสีย่ ง และนามาตรการจัดการความเสีย่ งที่กาหนดโดยคณะทางานบริ หารความเสีย่ งทังองค์
้ กรมา
ปฏิบตั ิ
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(6) หน่ วยตรวจสอบภำยใน : มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในผ่าน
การตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่ง เป็ นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิ จที่สาคัญตามปั จจัยเสี่ยง รวมทั ง้
ติดตามการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ตรวจพบ
(7) ผู้บริ หำรและพนั กงำนทุกคน : มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความ
เสีย่ งของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสีย่ ง
6. วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ นาการวิธีการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งกาหนดวิธีปฏิบตั ิในแต่ละขันตอนของการบริ
้
หารความ
เสีย่ งมาปรับใช้ ในการพัฒนากระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
7. กำรทบทวนนโยบำย
คณะทางานบริ หารความเสี่ยงทังองค์
้ กรต้ องทบทวนนโยบายฉบับนี ้เป็ นประจาทุกปี และเสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิหากมีการเปลีย่ นแปลง

………………………………………
(นายประจักษ์ ตังคารวคุ
้
ณ)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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