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นโยบายการบริหารความเสี่ ยง (Enterprise Risk Management Policy)
บริ ษทั ที อาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งถือเป็ นพื้นฐาน
และเป็ นหนึ่งในกระบวนการสาคัญที่ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุดงั เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ช่วยลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวังที่
อาจจะเกิดขึ้น และส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งการเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนการดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบายและกรอบการดาเนิ นงานการบริ หารความเสี่ ยงในภาพรวมของบริ ษทั ฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ทัว่ ทั้งองค์กรให้มีมาตรฐาน มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะครอบคลุมถึง
ความเสี่ ยงที่สาคัญประเภทต่าง ๆ ได้แก่ความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงด้านการเงิน และความ
เสี่ ยงด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย (เช่น ความเสี่ ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
ความเสี่ ยงการก่อสร้าง ความเสี่ ยงทางการเงิน และความเสี่ ยงด้านบุคลากร เป็ นต้น)
ต่อมาในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง เพื่อนาเสนอนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง
และกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และได้มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดการความเสี่ ยง เพื่อการวางระบบด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นรู ปธรรมทัว่ ทั้งองค์กร
1. วัตถุประสงค์ ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความ
เสี่ ยง โดยการส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนมีให้ความรู ้และความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี่ ยง และให้มีการนา
ขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิทวั่ ทั้งองค์กร เพื่อการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสและความ
รุ นแรงของความเสี่ ยง
2. ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
นโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
3. แนวปฏิบัตใิ นการบริหารความเสี่ยง
1) บริ ษทั ฯ จะวางแผนงาน จัดวางระบบ และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้ าหมายทางธุรกิ จของบริ ษทั ฯ และดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นสากล ทั้งนี้ การ
ดาเนินการตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงต้องทาอย่างเป็ นขั้นตอน และต่อเนื่อง มีการสื่ อสารและทาความเข้าใจใน
ทุกขั้นตอนให้กบั พนักงานทุกคน จนทาให้การบริ หารความเสี่ ยงกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมการทางานใน
องค์กร

2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี อานาจหน้าที่ ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ที่ เป็ นไปตาม
กฎบัตร และให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยงและคณะทางานจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้
การบริ หารจัดการความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง และคณะทางานจัดการความเสี่ ยงจะต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
รวมทั้งดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง พร้อมรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สาหรับความเสี่ ยงที่ระดับสู ง และสู งมากซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ
และกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องถูกรายงานให้คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริ หารด้วย และ
มีการจัดทาแผนการจัดการความเสี่ ยง และมีการรายงานผลการจัดการความเสี่ ยงภายในระยะเวลาที่กาหนด
4) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บัติตามระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯ กาหนด
กล่าวคือ การระบุและประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ วิเคราะห์ความเสี่ ยง ผลกระทบ และโอกาส
ร่ วมกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
5) บริ ษทั ฯ จะถ่ายทอดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง จัดสัมมนาเชิงปฏิ บตั ิการ อบรม ให้ความรู ้ดา้ นการบริ หารความ
เสี่ ยงให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริ หารความเสี่ ยง
สามารถนามาปฏิบตั ิใช้ในการทางานได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้ เป็ นประจาทุ กปี และเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิหากมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

_______________________________
(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)

