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บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
1. บทน ำ 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการบริหารจดัการที่จ าเป็นและมีความส าคญัในการช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว และแข่งขนัสงู 
นอกจากนัน้ระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผลยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance)  ซึง่จะน าไปสู่การเพิ่มมลูค่าของกิจการในที่สดุ  
 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงมีความมุ่งมัน่ในการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ทางกลยุทธ์   เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและผลส าเร็จของการด าเนินการ โดยได้จัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร ขึน้ ซึง่จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน เพื่อท าหน้าที่
ก าหนดแนวทางการบริหาร  วางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม ควบคุมดูแลให้มีระบบการ
บริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพขึน้ในองค์กร และสร้างความมัน่ใจว่ามีการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารความ
เส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  และมุ่งหวงัที่จะส่ือสารข้อมลูการบริหารความ
เส่ียงให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทัว่ถึง เพื่อท่ีจะปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

2. วัตถุประสงค์ 
(1)  ก าหนดกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อยทีม่ีความสอดคล้องกนั 

เพื่อน าไปปฏิบตัิทัว่ทัง้องคก์ร 
(2) เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคมุความเส่ียงที่ได้ระบไุว้อยา่งเหมาะสม  

 
3. ขอบเขต 

นโยบายฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้กบัทกุการด าเนินงาน รวมถึงผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
 

4. แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
(1) บริษัทฯ จะจดัวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้บริษัทย่อย ให้สอดรับกบักลยทุธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล 
(2) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัให้มีการก าหนดเพดานบริหารความเส่ียง (Risk Limit) และจะบริหารความเส่ียงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะก ากับดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบาย รวมทัง้กลัน่กรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

(4) ฝ่ายจดัการจะบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวม และก ากบัดแูลการบริหารจดัการ
ในแต่ละความเส่ียงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมาย พร้อมทัง้
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จดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารความเส่ียง ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ความ
เห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ อย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

(5) ผู้บริหารทกุหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่ในการบริหารจดัการความเส่ียงในระดบัองค์กร ระดบั
สายงาน และระดับปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรือที่ฝ่ายจดัการมอบหมาย พร้อมทัง้จัดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินการในรูปแบบและแนวทางตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือฝ่ายจัดการ
ก าหนด และส่งเสริมพนกังานให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง 

(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบตัิในการบริหารความ
เส่ียงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร พร้อมทัง้จดัท ารายงานการบริหารความเส่ียงขององค์กรต่อฝ่ายจดัการ 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอหรือตามความเหมาะสม 

(7) พนกังานงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตัิตามระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียง ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัสาย
งาน และระดบัปฏิบตัิการ ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร หรือฝ่ายจดัการก าหนด 

(8) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานผลการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทราบภายในกรอบระยะเวลาหรือตามก าหนดอื่นใดที่คณะกรรมการความเส่ียงเห็นสมควร  
 

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
(1)  คณะกรรมกำรบริษัท : มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงภายใน

บริษัท 
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานและติดตามผลการบริหาร

ความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(3) คณะกรรมกำรบริหำร : มีหน้าที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที่ด้านการบริหารความ
เส่ียง โดยสอบทานให้มัน่ใจว่าระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

(4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง : มีหน้าที่ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่าความเส่ียงทางธุรกิจที่ส าคญั ได้รับการระบแุละ
ประเมินอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้มีการก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบใน
เร่ืองต่างๆ ดงันี ้
▪ จัดท านโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและอนมุตัิ 
▪ พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ตามที่หน่วยงานเจ้าของ

ความเส่ียงได้ประเมินไว้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
▪ ก ากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยการติดตามและสอบทาน

อย่างต่อเนื่อง 
▪ รายงานความเส่ียงที่มีระดบัความเส่ียงสงู และสงูมากให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นล าดบั 
▪ รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

(5) คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง : มีหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียงตามแผนและตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการระบุความเส่ียง การระบุมาตรการควบคุม การ
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ประเมินความเส่ียงตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และการจดัท ามาตรการเพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทฯ 
ยอมรับได้ และการติดตามการด าเนินมาตรการนัน้ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(6) ผู้บริหำร: มีหน้าที่ทบทวนการท างานของหน่วยงานที่สังกัด ทบทวนผลการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จดัล าดบัความเส่ียง และน ามาตรการจดัการความเส่ียงที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาปฏิบตัิ 

(7) หน่วยตรวจสอบภำยใน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่าน
การตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่ส าคัญตามปัจจัยเส่ียง รวมทัง้
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

(8) ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดบัความ
เส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง 
 

6. วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น าการวิธีการบริหารความเส่ียง ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอนของการบริหารความ
เส่ียงมาปรับใช้ในการพฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

7. กำรทบทวนนโยบำย 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหากมีการเปล่ียนแปลง 

 
 

 
     -จตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ- 

     (นายจตภุทัร์ ตัง้คารวคณุ) 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 


