รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง กรอบการ
บริ หารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ สามารถควบคุมความเสี่ยง
ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้ วย
กรรมการจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล เป็ นประธาน
นายวิชยั เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล
ร่วมทําหน้ าที่รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ความเสี่ยงด้ านต่างๆ ได้ ถกู จัดการแล้ วอย่าง
เหมาะสม
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ มีการประชุมร่วมกับ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงรวมจํานวน 4 ครัง้ โดยจัดให้ มีการประเมิน
ความเสี่ยงและหารื อถึงประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้ าน ประเมินความ
เสี่ยงด้ านกลยุทธิเพิ่มเติม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้ านการลงทุน การ
รับมือในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และสถานการณ์รอบ
โลกที่มีผลกระทบกับกิจการของบริษัทซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



กรอบการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2562
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงได้ จดั ให้ มีการประชุมตามกรอบบริ หารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัททังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประจําปี 2562 รวมทังจั
้ ดระดับความเสี่ยงออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่
ระดับสูงมาก สูง กลาง และ ตํ่า เพื่อสร้ างองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ จู ดั การทุกระดับและสามารถประเมินความเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงานสําหรับใช้ ในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี



การประเมินความเสี่ยง
จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้ านต่างๆ ทังความเสี
้
่ยงด้ านกลยุทธ์ ด้ านการปฏิบตั ิการ ด้ านการเงิน
และความเสี่ยงด้ านสภาพแวดล้ อมหรื อภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้



การบริหารความเสี่ยงและการติดตาม กํากับดูแล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ใกล้ ชิด พร้ อมกับจัดการประชุมเพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการ ตลอดจนให้ คําแนะนําอันเป็ นประโยชน์แก่
คณะทํางานเพื่อให้ ได้ รับประสิทธิผลจากการบริ หารความเสี่ยงอย่างแท้ จริง และจะนําเสนอผลการบริหารจัดการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่และมีความเห็นสรุปว่า บริ ษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
สอดคล้ องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้ วน



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับ
กิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานขึ ้นประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ระดับฝ่ ายจากทุกหน่วยงานเพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงและชี ้แจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบตามที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
นายวิชยั เอกแสงกุล
นายณัฐพล เอกแสงกุล
นายจิตติ เอกแสงกุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอํานาจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. อํานาจในการจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญให้ ข้อมูลและคําแนะนําต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2. อํานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อชี ้แจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร
3. อํานาจแต่งตังคณะทํ
้
างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทังองค์
้ กร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตังขึ
้ ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีสมาชิกเป็ นผู้บริหารจากสายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงที่
สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของกิจการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
2. กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ทรัพยากรที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ตลอดจนวิธีปฏิบตั ิให้
มีความสอดคล้ องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและอยูใ่ นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ภายใต้
นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
3. สนับสนุน ผลักดันให้ เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
4. ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ด้านความเสี่ยงได้ ถกู ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริ หาร การดําเนินงาน และ
สถานะความเสี่ยงของบริษัทตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสิง่ ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีความเข้ าใจ มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ องความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นต่อกระบวนการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
2. สนับสนุนให้ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดการ การ
ควบคุม การติดตาม การรายงานผล และสื่อสารให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงทังในด้
้ านคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริ มาณ
เช่น รายได้ รายจ่าย และผลประกอบการของบริ ษัท โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ ้น
4. กําหนดระดับความเสี่ยงเพื่อจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทสามารถยอมรับได้
รวมทังกํ
้ าหนดระดับความเสี่ยงที่เป็ นสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่
เพื่อไม่ให้ ความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่กําหนด
5. จัดให้ มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการ
ควบคุมความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

