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ประกาศ 
ที ่TGE-Policy-013 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถด าเนินธุรกิจใหบ้รรลตุามกลยทุธ ์วตัถปุระสงคห์รือเป้าหมาย และมีการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ตลอดถึงการเจรญิเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บรษิัทจึงก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง เพื่อใชย้ึดถือเป็นแนวทางและ
กรอบในการด าเนินงานทกุหน่วยงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ดงันี ้

1. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ท  าหน้าที่ที่ปรึกษา 
ผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าหนา้ที่ในนามบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
ดงันี ้

1.1. คณะกรรมการบริษัท 

1) มีความเขา้ใจถึงความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบรษิัท 

2) สนบัสนนุ ส่งเสรมิ ก ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียง และอนมุตัินโยบายการบรหิารความเส่ียง 

3) จดัใหม้ีการด าเนินการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทและบรษิัทย่อยไดม้ีการบริหารจดัการความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบ
ที่รุนแรงอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) ก ากบัดแูลและติดตามการบรหิารความเส่ียงอย่างเป็นอิสระ 

2) ส่ือสารกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อท าความเขา้ใจความเส่ียงที่ส  าคญัเชื่อมโยงกบัการควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานระบบควบคุมภายใน เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อยไดม้ีการบริหารจัดการความเส่ียงระดบั

องคก์รอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1.4. คณะกรรมการบริหาร 

1) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนโยบายการบรหิารความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณาอนมุตัิกรอบการบรหิารความเส่ียง 

3) พิจารณาอนมุตัิแผนการจดัการความเส่ียง 
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4) ติดตามการพฒันากรอบการบรหิารความเส่ียง 

5) ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมินความเส่ียง 

6) ส่ือสารประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส  าคญั 

7) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการบรหิารความเส่ียง 

1.5. ผู้บริหารทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1) จดัท าและหรือทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียง ระเบียบบรษิัทเรื่อง การบรหิารความเส่ียง ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง และเสนอคณะกรรมการบรหิารเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนมุตัิ 

2) ติดตามความเส่ียงที่มีนยัส าคญัของบรษิัท  

3) ใหค้วามมั่นใจว่าบรษิัทมีแผนจดัการความเส่ียงที่เพียงพอเหมาะสม 

4) สนบัสนุน ส่งเสริม ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียง และใหค้วามมั่นใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเส่ียงไดร้บัการปฏิบตัิทั่วทัง้บรษิัท 

1.6. ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

1) จัดให้มีการท ากรอบ แผนงาน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานและเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตัิ 

2) สนบัสนนุ และติดตามการบรหิารความเส่ียงของหน่วยงานในความรบัผิดชอบ 

3) ส่งเสริม และจูงใจใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงจนกลายเป็นวฒันธรรมของ
บรษิัท 

1.7. หัวหน้างานและพนักงาน 

1) ระบุ วัด ควบคุม ติดตามความเส่ียง และรายงานความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานต่อผูร้ับผิดชอบ
บรหิารความเส่ียงของหน่วยงาน 

2) รว่มจดัท าแผนจดัการความเส่ียง และน าแผนไปปฏิบตัิ 

1.8. ผู้ตรวจสอบภายใน 

1) ใหค้วามมั่นใจว่า บรษิัทมีการน าระบบบรหิารความเส่ียงมาปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม และปฏิบตัิทั่วทัง้บรษิัท 

2) ใหค้วามมั่นใจว่า บริษัทมีการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง และการควบคมุ
ภายในนัน้ไดม้ีการปฏิบตัิตามอย่างมีประสิทธิผล 

3) สอบทานการปฏิบตัิงานการบรหิารความเส่ียง 

4) ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัผูบ้รหิารและผูร้บัการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียง เพื่อวางแผนการตรวจสอบท่ีเนน้
ตามความเส่ียง (Risk Based Auditing) 
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1.9. บุคคลทีเ่กี่ยวข้องอื่น 

1) ใหค้วามรว่มมือ และปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเส่ียง และระเบียบบรษิัทเรื่อง การบรหิารความเส่ียง 

2. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัทก าหนดขัน้ตอนในการบรหิารความเส่ียง ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1. ก าหนดกลยทุธ ์และวตัถปุระสงค ์(Strategy and Objective - Setting) 

ในการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพึงก าหนดกลยุทธ ์วตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือวตัถุประสงค์
ของงานท่ีท าใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์และความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

2.2. ระบคุวามเส่ียง (Identifies Risks) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน และผูป้ฏิบัติงานพึงท าความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง และระบุความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึน้จากปัจจัยภายในเองและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์

2.3. ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง (Assesses Severity of Risk) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน และผูป้ฏิบัติงานพึงประเมินความเส่ียงจากความถ่ีหรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดเหตุการณ ์
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตกุารณ ์(Impact) ที่อาจจะเกิดขึน้ 

2.4. จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง (Prioritizes Risks) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน และผูป้ฏิบตัิงาน ควรจดัล าดบัความส าคญัและความรีบด่วนในการบริหารจดัการความเส่ียง 
ซึ่งกิจกรรมที่มีความเส่ียงสงู และมีความส าคญัต่อการด าเนินตามกลยทุธแ์ละวตัถปุระสงค ์ควรตอ้งไดร้บัการบรหิาร
จัดการความเส่ียงเป็นล าดับแรก และกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูงและมีความส าคัญล าดบัรองควรไดร้บัการบริหาร
จดัการความเส่ียงเป็นล าดบัต่อไป 

2.5. ด าเนินการตอบสนองความเส่ียง (Implements Risk Responses) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผูป้ฏิบัติงานพึงพิจารณาวิธีการจดัการความเส่ียง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ตน้ทุนที่เกิดขึน้กับผลประโยชนท์ี่จะไดร้บั การตอบสนองความเส่ียงอาจเลือก
วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดบัความถ่ีหรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดเหตุการณ ์และความ
รุนแรงของผลกระทบจากเหตกุารณ ์ 

2.6. พฒันาขอ้มลูการบรหิารความเส่ียง (Develops Portfolio View) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผูป้ฏิบัติงานพึงพัฒนาการบริหารความเส่ียง โดยบูรณาการปัจจยัเส่ียง ความเส่ียง 
และความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกนัของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานขอ้มลูในการบรหิารความเส่ียงรว่มกนั  



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 4/4 

 

2.7. สอบทานและแกไ้ขปรบัปรุง (Review and Revision) 

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทัง้ผูป้ฏิบตัิงานพึงจดัใหม้ีการติดตามความเส่ียงและสอบทานผลการบริหารความเส่ียง 
และแกไ้ขปรบัปรุงการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบรหิารจดัการความเส่ียงได้น าไปประยกุตใ์ชใ้นทกุระดบั
ของบริษัทอย่างเหมาะสม และความเส่ียงที่มีผลกระทบที่ส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องบริษัทไดร้ับการ
รายงานต่อผูร้บัผิดชอบ 

2.8. รายงานความเส่ียง วฒันธรรม และผลด าเนินการ (Reports on Risk, Culture, and Performance)  

ผูร้บัผิดชอบหน่วยงาน รวมทั้งผูป้ฏิบตัิงานพึงจดัใหม้ีการส่ือสารขอ้มลูเก่ียวกับความเส่ียงร่วมกัน และรายงานการ
บรหิารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

   


