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นโยบายการบรหิารความเส่ียง 

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ย: 
1. วตัถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรบัผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบติั 
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ขอ้ยกเวน้ 
9. เอกสารอา้งอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะที่ใชใ้นกลุม่บรษิัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์
บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “บรษิัทฯ” หรือ “SCCC” และบรษิัทย่อยทัง้จาก
การถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ถือเป็นสว่นส าคญัในการบรหิารจดัการและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบรหิารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมองคก์ร และเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการก ากบัดูแล กลยุทธแ์ละการวางแผน นโยบาย 
กระบวนการท างาน มูลค่าแบรนด์ และวัฒนธรรมของทั้งองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ
ช่วยใหบ้รษิัทสามารถบรหิารความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจากความเสี่ยง 
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นโยบายฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพื่อวางแนวทางและสื่อสารเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดการบริหารจดัการความเสี่ยงภายในองคก์รไดอ้ย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเพื่อช่วยใหก้บับริษัทเพื่อ
บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องบรษิัท การบรหิารความเสี่ยง ในที่นีห้มายรวมถึง 

1. การบรหิารความเสี่ยงและกลยทุธใ์หเ้กิดความสอดคลอ้ง 
2. การช่วยในการตดัสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
3. การลดความสญูเสียในการด าเนินงาน 
4. การระบแุละจดัการความเสี่ยงขององคก์ร  
5. การมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
6. การใชเ้งินทนุใหเ้กิดประโยชน ์
7.         การจดัการภาวะวิกฤต 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้ับพนกังาน ผูบ้ริหาร กรรมการ  ทุกระดบัขัน้และต าแหน่ง และรวมถึงบุคคล
ใด ๆ ที่เป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุม่บรษิัทฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 

การบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
(Enterprise Risk 
Management – ERM) 

คือกระบวนการท่ีปฏิบติัโดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุลากรทกุ
คนในองคก์ร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยทุธแ์ละด าเนินงาน โดย
กระบวนการบรหิารความเสี่ยงไดร้บัการออกแบบเพื่อใหส้ามารถบ่งชี ้
เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ซึ่งครอบคลมุถึงภาวะวิกฤตใดๆและมี
ผลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่
องคก์รยอมรบั เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์ี่องคก์รก าหนดไวอ้ย่างมั่นใจ
และสมเหตสุมผล ซึ่งก าหนดไวใ้น 4 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 
- ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์– ที่เก่ียวขอ้งกบัเปา้หมายระดบัองคก์รที่

สอดคลอ้งและสนบัสนนุพนัธกิจของบริษัท 
- ความเส่ียงด้านธุรกิจและปฏิบัติการ – ที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้

ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
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- ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล – ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

- ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงนิ – 
ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุน รวมถึง
ธุรกรรมทางการเงิน 

 
4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท (BoD) รบัผิดชอบในการก ากบัดแูลการบรหิารความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มรวมถึง
การจดัการภาวะวิกฤตใหม้ีอยู่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) รบัผิดชอบในการทบทวนระบบการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ
ทางธุรกิจ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สายงาน Group Internal Audit and Compliance (GIAC) ใหค้วามคิดเห็นและการรบัรองอย่างเป็นอิสระ
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าการก ากบัดแูลการด าเนินงานไดร้บัการออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงและ
มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีจรยิธรรม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหนา้ที่ก าหนดและส่งเสริมวัฒนธรรม โครงสรา้ง และทักษะ
ความสามารถที่จ  าเป็นส าหรบัพนักงานในทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดการบริหารความเสี่ยง และ
การจดัการภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Group Company Chief Executive Officer (GC-CEO) รบัผิดชอบในการสนบัสนนุระบบและกระบวนการ
บรหิารความเสี่ยงใหด้ าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ
และการจดัการภาวะวิกฤตซึ่งไดก้ าหนดมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน และการบริหารความเสี่ยง
โดยเจา้ของความเสี่ยง การตระหนกัถึงความเสี่ยงโดยบุคคลากรควรไดร้บัการสนบัสนนุเพื่อสรา้งวฒันธรรม
ของบรษิัท 

ผู้จัดการและพนักงานทุกคน ตอ้งปฏิบติั ติดตาม และรายงานความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลที่
เก่ียวขอ้ง ตามโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง การระบ ุประเมิน และลดความเสี่ยงจะตอ้งมีการด าเนินการ
ที่ชดัเจนเพื่อลดผลกระทบต่อกลยทุธห์รือเปา้หมายทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวง 
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5. ระเบียบปฏิบัติ 
5.1 โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง 

 
 

5.2 ความเสี่ยงรวมถึงภาวะวิกฤตใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อกลยทุธข์องกลุม่บรษิัทหรือวตัถุประสงคท์าง
กลุ่มบริษัท (ความเสี่ยงหลกั) ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นรายไตรมาสและโปร่งใส บริษัทฯ และบริษัทในเครือในประเทศไทย 
และต่างประเทศตอ้งมั่นใจไดว้่าจะตอบสนองต่อความเสี่ยงและควบคมุความเสี่ยงนัน้ใหเ้หมาะสม
โดยจะตอ้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ 

5.3 ผูจ้ัดการและพนักงานทุกคนไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่ทัง้ในฐานะเจา้ของความเสี่ยงและบ่งชี ้
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึน้ในระดับประเทศ ฝ่ายงาน และโครงการต่าง ๆอย่างอิสระ ความ
เสี่ยงทัง้หมดที่รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ทัง้ในระดับทอ้งถิ่นและระดับมหภาคตอ้งไดร้บัการ
ประเมินและลงบนัทึกโดยทนัที โดยระบุถึงสาเหตทุี่แทจ้ริง แผนการลดผลกระทบ และโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อใหบ้ริษัทปูนซีเมนตน์ครหลวงและบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศ บรรลุ
เปา้หมายรว่มกนั  
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5.4 การจดัการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัการขอ้มลูที่เชื่อถือได ้ส าหรบัการ
ติดตามความเสี่ยงของกิจกรรมและกระบวนการที่ส  าคญัของแต่ละองคก์ร ระบบดงักลา่วควรไดร้บั
การสนบัสนนุโดยช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติั
ตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
ขอ้บกพร่องใด ๆ ที่ไดร้บัการบ่งชี ้ควรท าการรายงานอย่างทันท่วงทีไปยังผูบ้ริหารตามระดับสาย
งานและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อติดตามการด าเนินการแก้ไข  รวมไปถึงชี ้แจงให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทใหร้บัทราบและรบัแนวทางการด าเนินการต่อไป 

5.5 พนกังานทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนตน์คร
หลวง และบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสรา้งให้
เกิดความเขา้ใจและส่งเสริมความตระหนักดา้นความเสี่ยงเพื่อใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมของบรษิัท 

 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 
ใหทุ้กนิติบุคคลรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลซึ่งเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของ
กลุ่มบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบับนีอ้ย่างเคร่งครดั โดยทุกหน่วยงานตอ้งมั่นใจว่าทรพัยากรที่ใช้
เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบติังาน  ตลอดจนใหม้ีการสอบทานการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
มั่นใจไดว้่าการปฏิบติังานตามนโยบายนีย้งัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

บคุคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบติัตามนโยบายใหม้ีบทลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจส่งผลต่อการเลิกจา้ง 
 
7. การวัดผล 
จดัใหม้ีการตรวจสอบคณุภาพเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการควบคมุภายในของกลุม่
บรษิัทฯ 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไม่อนญุาตใหม้ีขอ้ยกเวน้ 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้ ตอ้งไดร้บัการตรวจทานโดยผูด้แูลเอกสาร และเสนอใหเ้จา้ของ
เอกสารพิจารณาก่อนน าเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
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9. เอกสารอ้างอิง 

ก) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสารและประวัติเอกสาร 
วนัที่อนมุติั 27 กรกฎาคม 2563 
วนัที่มีผลบงัคบัใช ้ 27 กรกฎาคม 2563 
วนัที่ประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2567 
ผูด้แูลเอกสาร ปณิตรา ศิลานนท ์- Head of Group Business Planning, Transformation 

and Performance 
เจา้ของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
ผูอ้นมุติั คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่จดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัติเอกสารตั้งแต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแกไ้ขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัที่ วนัที่ รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รบัทราบ 

- ยา้ยไปใชรู้ปแบบใหม่ และยกเลิก
เอกสาร PL-CEOO-BRM-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รบัรองการอนมุติั คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ 
 05 พ.ย. 62 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช ้  
 17 ม.ิย. 64 ประเมินเอกสาร ปณิตรา, เอเดน 
 25 พ.ย. 64 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการตรวจสอบ 
 09 ธ.ค. 64 อนมุติั คณะกรรมการบริษัทฯ 
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะทีใ่ช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กลุ่มบรษิัทฯ (Group) บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิัทปซูเีมนตน์ครหลวง 
GCEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
GCFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – กลุ่มการเงิน 
GEXCO คณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
Group Company (GC) บรษิัทในกลุ่ม หรือบรษิัทย่อย 
GC-CEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของบรษิัทในกลุ่ม หรือของบรษิัทย่อย 
GC-CFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานการเงิน ของบรษิัทในกลุ่ม หรือของบรษิัทย่อย 
GC-EXCO คณะผูบ้รหิารของบรษิัทในกลุ่มหรือของบรษิัทย่อย 
SCCC บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บรษิัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บรษิัท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั 
ISUB บรษิัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากดั 
IECO บรษิัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บรษิัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
SCCTR บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั 
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