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นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)
เพื่อให้บริษัทมีความเข้าใจและตระหนักถึงความเสีย่ งของบริษัทในภาพรวม ซึง่ รวมถึงความเสี่ ยงในการทา
ธุรกรรมภายในบริษัท บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ขึน้ เพื่อเป็ นกรอบให้ ผบู้ ริหารและ
พนักงานของบริษทั ได้นาไปใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความเสีย่ งได้อย่างสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยในนโยบายฉบับนี้ประกอบด้วย
1.โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของบริษทั (Risk Management Structure)
2.การระบุประเภทความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั (Risk Identification)
3.การวัดและประเมินความเสีย่ งของบริษทั (Risk Assessment)
4.การตอบสนองความเสีย่ งของบริษทั (Risk Response)
5.การควบคุมความเสีย่ งของบริษทั (Risk Control)
6.การติดตามความเสีย่ งของบริษทั (Risk Monitoring)
7.การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
8.การทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
1.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษทั (Risk Management Structure)
เพื่อ ให้บ ริษัท ด าเนิ น ตามนโยบายการบริห ารความเสี่ย งของบริษัท ที่ก าหนดไว้ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดให้มโี ครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อสนับสนุ นงานด้านบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุม ดังนี้
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จากผังแสดงโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ข้างต้น
1.1 คณะกรรมการที่ทาหน้ าที่บริหารความเสี่ยงของบริษทั ได้แก่
1.1.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) กาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
(2) อนุมตั นิ โยบายการบริหารความเสีย่ ง และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษทั
(3) ติดตามดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับของหน่ วยงานทางการ และเป็ นไป
ตามนโยบายต่างๆ ทีบ่ ริษทั กาหนด
(4) ติดตามดูแลให้บริษทั มีกรอบการกากับดูแลความเสีย่ งทีด่ ี (Risk Governance Framework)
มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงปลูกฝงั วัฒนธรรม
องค์กรทีค่ านึงถึงความเสีย่ ง
1.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) พิจารณากลันกรองนโยบายการบริ
่
หารความเสีย่ ง และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) อนุมตั แิ นวทางการบริหารความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ยอมรับได้
(3) บริหารจัดการความเสีย่ ง ภายใต้ระดับเพดานความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้
1.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ประเมินปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ทีจ่ ะนามาใช้ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
(2) ก าหนดมาตรการในอัน ที่ จ ะสามารถบริห ารจัด การความเสี่ย งให้ เ หมาะสมกับ สภาวการณ์
ทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
(3) พิจารณาความเสีย่ งโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่ างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) พิจารณาเครื่องมือหรือแนวทางต่างๆ ทีใ่ ช้สาหรับวัดและประเมินความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสม
1.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) กากับดูแล และติดตามการปฏิบตั งิ านตามแนวนโยบายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั
(2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(3) ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยภาพรวมของบริษทั
1.2 หน่ วยงานกลางที่ทาหน้ าที่สนับสนุนงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษทั ได้แก่
1.2.1 คณะทางานบริหารความเสี่ยง มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัด ท านโยบายและแนวทางการบริห ารความเสี่ย งเสนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาตามลาดับ
(2) พัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้วดั และประเมินความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม
(3) วัดความเสีย่ งตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกาหนด และรายงานระดับเพดานความ
เสีย่ งตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
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(4) รวบรวมและติดตามข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งในแต่ละด้านของบริษทั
(5) จัดทารายงานความเสีย่ งโดยรวมในแต่ละด้าน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณา
(6) กากับและควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ทีก่ าหนดไว้
1.2.2 หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(2) ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(3) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษัท ระเบียบปฏิบตั ิ
ภายใน ตลอดจนหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่ ง และผลการ
ตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อ มทัง้ จัด ท าสาเนารายงานดัง กล่ าวส่ ง ให้เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
1.2.3 ฝ่ ายกากับกฏระเบียบและข้อบังคับ มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ศึกษาและเผยแพร่กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
(2) กากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการ และจริยธรรมทางธุรกิจ
1.2.4 ทุกหน่ วยงานของบริษทั มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงาน แต่ละตาแหน่ งงาน รวมทัง้ ขอบเขตอานาจและ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารหน่วยงานแต่ละลาดับขัน้ อย่างเหมาะสมและไม่ซ้าซ้อน
(2) จัดทากระบวนการทางาน (Procedure / Work Process) ทีแ่ สดงให้เห็นถึงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ในแต่ละธุรกรรมของบริษัท โดยอย่างน้อยต้องระบุถึงเหตุการณ์ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นและการ
จัดการความเสีย่ งของเหตุการณ์นนั ้
2.การระบุประเภทความเสี่ยงที่สาคัญของบริษทั (Risk Identification)
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจ ทางการเงินมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากการทาธุ รกรรมที่
หลากหลายแตกต่างกัน ดังนัน้ ทางบริษัทจึงจาเป็ นต้องเข้าใจและตระหนักถึงความเสีย่ งที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสม โดยความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ได้แก่
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ น ความเสี่ย งที่ เ กิ ด จากการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ แผนด าเนิ น งานไม่ ส อดคล้ อ งกับ ป จั จั ย ภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก หรือการนาแผนการไปปฏิบตั ิอย่างไม่เหมาะสมอั นส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
โดยรวมหรือการดารงอยู่ของบริษทั
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2.2 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชาระหนี้หรือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้
โดยอาจเกิดจากการประสบปญั หาทางการเงินของลูกหนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้ซง่ึ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ความเสีย่ งดังกล่าวอาจเกิดขึน้
ได้ทงั ้ จากการทาธุรกรรมการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ ปกติ หรือธุรกรรมอื่นทีเ่ กีย่ วข้องผูกพันกับการให้สนิ เชื่อ
2.3 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และราคาของสินค้าที่จดั เช่าซื้อ มีผลกระทบใน
ทางลบต่อรายได้ และมูลค่าสินค้าทีจ่ ดั เช่าซือ้ ของบริษทั โดยความเสีย่ งด้านตลาด แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทตามทีม่ าของ
ปจั จัยเสีย่ ง ดังนี้
(1) ความเสีย่ งจากราคา (Price Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกี่ยวกับราคาของสินค้าที่จดั เช่าซื้อ ซึ่งได้รบั ผลกระทบในทางลบต่อรายได้ เนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงของราคา ทาให้มลู ค่าสินค้าทีจ่ ดั เช่าซือ้ ของบริษทั ลดลง
(2) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีร่ ายได้หรือต้นทุนทางการเงินได้รบั ผลกระทบในทางลบ จากการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการนอกงบดุลทัง้ หมด ที่มีความอ่อนไหวต่ ออัตราดอกเบี้ย
(Rate Sensitive Items) ในระยะเวลาต่างๆ กันในระดับทีไ่ ม่เหมาะสม
(3) ความเสีย่ งด้านตลาดอื่นๆ (Others Market Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่นอกเหนือจากความเสีย่ งจากราคาและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจไม่
สามารถควบคุมได้จากปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก ทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั
2.4 ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ น ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่บ ริษัท ไม่ สามารถช าระหนี้ สิน และภาระผูก พัน เมื่อ ถึง ก าหนด เนื่ อ งจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สนิ เป็ น เงิน สดได้ หรือ ไม่ สามารถจัดหาเงินทุ นได้เพียงพอ หรือ สามารถจัด หาเงินทุ นได้
แต่ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดาเนินงานของบริษทั
2.5 ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ (Operational Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกากับดูแลกิจการทีด่ หี รือขาดธรรมาภิบาล
และขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก
ซึ่งส่งผลกระทบต่ อ รายได้แ ละผลการดาเนิ นงานของบริษัท ทัง้ นี้ ความเสี่ยงด้า นปฏิบตั ิการนับรวมถึง กฎหมายที่
เกีย่ วข้องด้วย โดยความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารสามารถจาแนกได้เป็ น 7 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) ความเสีย่ งจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud)
(2) ความเสีย่ งจากการทุจริตภายนอก (External Fraud)
(3) ความเสี่ยงจากการจ้างงานและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั ิงาน (Employment Practices and
Workplace Safety)
(4) ความเสีย่ งจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ (Clients, Products and Business
Practices)
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(5) ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ (Damage to Physical Assets)
(6) ความเสีย่ งจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ (Business Disruption and
System Failures)
(7) ความเสีย่ งจากกระบวนการทางาน (Execution, Delivery and Process Management)
3.การวัดและการประเมิ นความเสี่ยงของบริษทั (Risk Assessment)
เพื่อให้การวัดและประเมินความเสีย่ งของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มกี ารดาเนินการดังนี้
3.1 จัด ให้มีก ารวัด และประเมิน ความเสี่ย งที่สาคัญ ตามวิธีก ารและหลัก เกณฑ์ท่ีท างการก าหนดไว้
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
3.2 คณะทางานบริหารความเสีย่ ง มีหน้าที่
(1) พัฒ นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ว ัด ความเสี่ยงให้มีป ระสิท ธิภ าพและสอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ข องทางการ เช่ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้นาออกใช้
(2) ให้มกี ารทบทวนเครื่องมือในการวัดความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีขอ้ มูลหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ
ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดความเสีย่ งทีใ่ ช้อยู่ขณะนัน้
(3) วัดความเสี่ยงตามเครื่องมือและแนวทางที่ก าหนดในอัน ที่จะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
3.3 จัดให้มเี ครื่องมือทีใ่ ช้วดั ความเสีย่ งหรือแบบจาลอง (Model) เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสีย่ ง และสามารถ
ติดตามควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น
(1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ได้แก่ การประเมินปจั จัยเสีย่ งภายนอก อาทิ คู่แข่งขัน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และการประเมินปจั จัยเสีย่ งภายใน อาทิ โครงสร้างองค์กร ความเพียงพอและคุณภาพ
ของบุคลากร
(2) ความเสีย่ งด้านเครดิต ได้แก่ การจัดทารายงานเสนออนุ มตั ิสนิ เชื่อสาหรับ รายย่อย การจัดทารายงาน
วงเงินสินเชื่อ (Fleet) ตามระดับวงเงินของกลุ่มลูกค้า การติดตามการกระจุกตัวของสินเชื่อ (Credit
Concentration) และการติดตามคุณภาพสินเชื่อ
(3) ความเสีย่ งด้านตลาด ได้แก่ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อปจั จัยเสีย่ งด้านตลาด (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้าระหว่างระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบีย้ (Reprice) ในสินทรัพย์ หนี้สนิ
และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis)
(4) ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ได้แก่ การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้าระหว่างกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จ่ายของสินทรัพย์ หนี้สนิ และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา (Liquidity Gap Analysis) การคานวณสภาพ
คล่องและการจัดหาเงินทุน (Liquidity and Financing)
(5) ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ ได้แก่ การวัดระดับผลกระทบ (Impact) ความถี่ของเหตุ การณ์ ความเสีย่ ง
(Frequency) การประเมินความเสีย่ งและควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment :
RCSA) ดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators : KRIs) และการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายทีเ่ กิด
จากความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational Loss Data)
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4.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และสามารถวัดและประเมินผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวแล้ว
คณะกรรมการ หน่ วยงาน หรือพนักงานอาจต้องพิจารณาที่จะตอบสนองต่อความเสีย่ งจากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
หรือหลายทางเลือกผสมผสานกันเพื่อให้ผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่บ ริษัทยอมรับได้
โดยวิธกี ารตอบสนองความเสีย่ ง ได้แก่
4.1 การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Retention) คือ ไม่กระทาการใดๆ โดยยอมรับถึงโอกาสและผลกระทบ
จากความเสีย่ งนัน้
4.2 การลดความเสีย่ ง (Risk Reduction) คือ การกระทาการใดๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือ
ควบคุมผลกระทบของความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
4.3 การโอนความเสีย่ ง (Risk Transfer) คือ การลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งหรือลดผลกระทบของความ
เสีย่ งโดยการโอนความเสีย่ ง หรือโดยการหาผูร้ ่วมรับความเสีย่ งไปบางส่วน เช่น การทาประกัน การทาสัญญาป้องกัน
ความเสีย่ ง (Hedging transactions) หรือการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนินงานแทนในบางกิจกรรม (Outsourcing)
4.4 การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) คือ การเลิกกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง การหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง ซึง่ ควรกระทาเมื่อพบว่าไม่มวี ธิ กี ารตอบสนองความเสีย่ งอื่นใดทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบหรือโอกาสทีเ่ กิดความ
เสีย่ งให้อยู่ในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
สาหรับการพิจารณาทางเลือกในการตอบสนองความเสีย่ ง ให้พจิ ารณาจากหลักการดังต่อไปนี้
(1) ความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง รวมถึงต้องเป็ นไปตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง หรือ ผู้บ ริห ารที่
เกีย่ วข้องและได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั
(2) ความคุม้ ค่าระหว่างต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ กับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากวิธกี ารตอบสนองความเสี่ ยง
ด้วยวิธกี ารนัน้
5.การควบคุมความเสี่ยงของบริษทั (Risk Control)
เพื่อให้ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม จึงกาหนดให้มกี ารดาเนินการควบคุมความเสีย่ ง ดังนี้
5.1 จัดให้มีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง โดยต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่ วยงาน
ทางการ และนโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มธนชาต
5.2 นโยบายบริหารความเสีย่ ง ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารของบริษทั
5.3 จัดให้มคี ณะทางานที่ทาหน้าที่ในการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั กาหนด
5.4 จัดให้มกี ารกาหนดระดับเพดานความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่กาหนด
รวมทัง้ ให้มกี ารทบทวนระดับเพดานความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจทีม่ สี าระสาคัญ
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6.การติ ดตามความเสี่ยงของบริษทั (Risk Monitoring)
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า นโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกาหนดจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่ างสม่ าเสมอและเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงกาหนดแนวทางการติดตามความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
6.1 ให้คณะทางานบริหารความเสี่ยงจัด ทารายงานข้อมูลสถานะความเสี่ยงด้านต่ างๆ และนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
6.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งติดตามความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั เพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆ
ที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ งมีความเหมาะสม และนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ให้รายงานสถานะความเสีย่ ง
ทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบผลการติดตามความเสีย่ งดังกล่าว
6.3 ให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
7.การบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ (Business Continuity Management : BCM)
เพื่อรองรับ เหตุ การณ์ ท่ีอ าจทาให้ธุ ร กิจ หยุด ชะงัก และลดผลกระทบที่อาจส่ง ผลเสีย ต่ อการดาเนิ น ธุร กิจ
จึงจาเป็ นต้องมีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยจัดให้มกี ารดาเนินการดังนี้
7.1 จัดให้มนี โยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท (Business Continuity Management
Policy : BCM Policy) ซึง่ ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
(1) ผลกระทบต่ อ การหยุ ด ชะงักการดาเนิ นงานที่สาคัญ เพื่อ ให้สามารถลาดับ ความสาคัญ ของการ
ดาเนินงานและทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการเรียกคืนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ อย่างน้อย
ควรระบุเกีย่ วกับ
- การประเมิน ความเสี่ย ง เช่ น ธุ ร กรรมงานที่สาคัญ เหตุ ก ารณ์ ท่ีท าให้เ กิด การหยุ ดชะงัก
กระบวนการควบคุมความเสีย่ งทีม่ อี ยู่ เป็ นต้น
- ผลกระทบทางธุรกิจจากเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ กับธุรกรรมงานที่สาคัญ เช่น รายได้ท่อี าจ
สูญเสียไป ค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ เป็ นต้น
(2) เป้าหมายสาหรับการเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ซึ่งอย่างน้ อยควรระบุได้ถึง
ระยะเวลาหยุดดาเนินงานและระยะเวลาการเรียกคืนการดาเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติทย่ี อมรับได้
ของแต่ละธุรกรรมงานทีส่ าคัญ
(3) ขัน้ ตอนการจัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
ซึง่ อย่างน้อยควรครอบคลุมถึงการดาเนินงานเมื่อมีการหยุดชะงักของธุรกรรมงานทีส่ าคัญ ทรัพยากร
ที่จ าเป็ น สาหรับ ปฏิบ ัติง าน แผนการติด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้เกี่ย วข้องทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท
แผนการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั งิ านสารอง
7.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มอี านาจพิจารณาอนุ มตั ินโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
บริษทั และดูแลติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
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7.3 จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ทีร่ วมถึงแผนการฟื้ นฟู
การดาเนินงาน (Business Recovery Plan) สาหรับธุรกรรมงานทีส่ าคัญ และให้มกี ารทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หรือเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทีม่ สี าระสาคัญ
7.4 จัดให้มกี ารฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์แผนรองรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :
BCP) แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานตามแผนอย่างสม่าเสมอ
7.5 จัดให้มกี ารทดสอบอย่างสม่ าเสมอตามความสาคัญและความซับซ้อนของธุรกรรมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงป จั จัยที่มีผลต่ อความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการหยุ ดชะงักของการด าเนินงานที่มีนัยส าคัญ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริง
7.6 จัดให้มกี ารประเมินผลการทดสอบโดยจัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบเพื่อเทียบเคียงกับเป้าหมายทีก่ าหนด
7.7 รายงานผลการทดสอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อพิจารณา
8. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษทั
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาการทบทวนนโยบายบริห ารความเสี่ย งของบริษัทอย่างสม่ า เสมอ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ ให้ทาการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปและขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ

นโยบายการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ฉบับปี พ.ศ.2562

หน้า 8

