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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. บทนา
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็ นส่วนหนึ่งของ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็ นพืน้ ฐำนที่สำคัญ ที่จะช่วยให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทได้ ทัง้ นี ้ กำร
ระบุและจัดกำรควำมเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีกำรตัดสินใจที่ดีขนึ ้ และช่วยให้มองเห็นโอกำส ตลอดจน
สำมำรถบรรเทำ ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ท่สี ำคัญที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ ได้
ควำมเสี่ย ง หมำยถึ ง โอกำสของเหตุก ำรณ์ท่ีอ ำจเกิด ขึน้ และมี ผลกระทบต่ อวัต ถุป ระสงค์ของบริษั ท โดย
สำมำรถวัดควำมเสี่ยงได้จำกผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึน้
2. วัตถุประสงค์
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (“นโยบำยฉบับนี”้ ) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
(1) กำหนดกรอบกำรปฏิบตั ิงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่มีควำมสอดคล้องกัน เพื่อนำไป
ปฏิบตั ิท่วั ทัง้ องค์กร
(2) เพื่อให้ม่นั ใจว่ำ มีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่ำงเหมำะสม
(3) เพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) มุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยควำมรวดเร็วโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนสม่ำเสมอ
(5) ส่งเสริมและพัฒนำให้พนักงำนและผูบ้ ริหำรทุกระดับมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจมีส่วนร่วม ในกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงทั่วทัง้ บริษัท
(6) จัดทำเอกสำรคู่มือ ระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำน พร้อมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงจริงจัง
3. ขอบเขต
นโยบำยฉบับนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้กบั ทุกกำรดำเนินงำน รวมถึงผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัท
4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(1) บริษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท และตอบสนองต่อ
ควำมคำดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนธุรกิจ
ประจำปี กำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนกำรบริหำรโครงกำรต่ำงๆ
(2) ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนของบริษัท เป็ นเจ้ำของควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบุ และ
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้ กำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อจัดกำรควำม
เสี่ยง

ประกาศใช้ครั้งที่ 00
วันที่ 02/06/63

2/4

(3) ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัททัง้ หมด ต้องได้รบั กำรดำเนินกำรดังนี ้
•

ระบุควำมเสี่ยงอย่ำงทันเวลำ

•

ประเมินโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

•

จัด กำรควำมเสี่ ย ง ให้สอดคล้อ งตำมหลัก เกณฑ์ก ำรบริห ำรควำมเสี่ ย งที่ ก ำหนดไว้ โดย
คำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั จำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว

•

ติดตำมดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่ำควำมเสี่ยงของบริษัท ได้รบั กำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม

(4) ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสู งมำก
ทัง้ หมด ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยรวม ในกำรกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในบริษัท
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดำ้ นกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยสอบทำนให้ม่นั ใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัท
(4) ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยฉบับนี ้ และกำกับดูแล
ให้มี กำรปฏิบัติต ำมอย่ำงต่อเนื่ อง ผ่ำนคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง ซึ่งประกอบด้วยผู้บ ริห ำรจำก
หน่วยงำนหลักของบริษัท โดยมีกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรเป็ นประธำน
(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่สำคัญ ได้รบั กำรระบุและ
ประเมินอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ ได้มีกำรกำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบ
ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้
•

จัดทำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง กลยุทธ์ และหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิ

•

พิจำรณำสอบทำนควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท ตำมที่หน่วยงำนเจ้ำของ
ควำมเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข

•

กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท โดยกำรติดตำมและสอบ
ทำนอย่ำงต่อเนื่อง
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•

รำยงำนควำมเสี่ยงที่มรี ะดับควำมเสี่ยงสูง และสูงมำกให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

•

สอบทำนนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงสม่ำเสมอ

(6) สำนักตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในผ่ำนกำร
ตรวจสอบภำยในประจำปี ซึ่งเป็ นกำรตรวจสอบกระบวนกำรทำงธุรกิจที่สำคัญ ตำมปั จจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
(7) ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบุ วิเครำะห์ ประเมิน และจัดลำดับควำมเสี่ยง
ของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6. การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง ต้องทบทวนนโยบำยฉบับ นี ้เป็ น ประจำทุก ปี และเสนอให้ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
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