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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทฯ 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย: 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทยอ่ยทัง้จาก
การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง ซึ่ง
ถือเป็นสว่นส าคญัในการบริหารจดัการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมองค์กร และเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการก ากบัดแูล กลยทุธ์และการวางแผน นโยบาย 
กระบวนการท างาน มูลค่าแบรนด์ และวัฒนธรรมของทัง้องค์กร กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้นในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ
ชว่ยให้บริษัทสามารถบริหารความเส่ียงได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจากความเส่ียง 
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นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือวางแนวทางและส่ือสารเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทฯ เพ่ือให้
เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงภายในองค์กรได้อย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเพ่ือช่วยให้กบับริษัทเพ่ือ
บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท การบริหารความเส่ียง ในท่ีนีห้มายรวมถึง 
 
1. การบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ให้เกิดความสอดคล้อง 
2. การชว่ยในการตดัสินใจในการตอบสนองตอ่ความเส่ียง 
3. การลดความสญูเสียในการด าเนินงาน 
4. การระบแุละจดัการความเส่ียงขององค์กร  
5. การมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
6. การใช้เงินทนุให้เกิดประโยชน์ 
7.         การจดัการภาวะวิกฤต 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ  ทุกระดบัขัน้และต าแหน่ง และ
รวมถึงบคุคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 

การบริหารความเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk 
Management – ERM) 

คือกระบวนการท่ีปฏิบตัโิดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรทกุ
คนในองค์กร เพ่ือชว่ยในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบง่ชี ้
เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่ครอบคลมุถึงภาวะวิกฤตใดๆและมี
ผลกระทบตอ่องค์กร และสามารถจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
องค์กรยอมรับ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้อย่างมัน่ใจ
และสมเหตสุมผล ซึง่ก าหนดไว้ใน 4 หมวดหมู ่ได้แก่ 
- ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ – ท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายระดบัองค์กรท่ี

สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจของบริษัท 
- ความเส่ียงด้านธุรกิจและปฏิบัตกิาร – ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
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- ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล – ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

- ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงนิ – 
ความเส่ียงประเภทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาเงินทนุ รวมถึง
ธุรกรรมทางการเงิน 

 
4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท (BoD) รับผิดชอบในการก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและสภาพแวดล้อมรวมถึง
การจดัการภาวะวิกฤตให้มีอยูอ่ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) รับผิดชอบในการทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงกระบวนการ
ทางธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สายงาน Group Internal Audit and Compliance (GIAC) ให้ความคิดเห็นและการรับรองอยา่งเป็นอิสระ
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยในตา่งประเทศ ตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าการก ากบัดแูลการด าเนินงานได้รับการออกแบบมาเพ่ือบริหารความเส่ียงและ
มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าท่ีก าหนดและส่งเสริมวฒันธรรม โครงสร้าง และทกัษะ
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับพนกังานในทุกระดบัของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดการบริหารความเส่ียงและ
การจดัการภาวะวิกฤตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Group Company Chief Executive Officer (GC-CEO) รับผิดชอบในการสนบัสนนุระบบและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ
และการจดัการภาวะวิกฤตซึ่งได้ก าหนดมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน และการบริหารความเส่ียง
โดยเจ้าของความเส่ียง การตระหนกัถึงความเส่ียงโดยบคุคลากรควรได้รับการสนบัสนนุเพ่ือสร้างวฒันธรรม
ของบริษัท 

ผู้จัดการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิตดิตาม และรายงานความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส าคญัให้แก่บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง ตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง การระบ ุประเมิน และลดความเส่ียงจะต้องมีการด าเนินการ
ท่ีชดัเจนเพ่ือลดผลกระทบตอ่กลยทุธ์หรือเปา้หมายทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 
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5. ระเบียบปฏิบัติ 
5.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 
 

5.2 ความเส่ียงรวมถึงภาวะวิกฤตใดๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่กลยทุธ์ของกลุม่บริษัทหรือวตัถปุระสงค์ทาง
กลุ่มบริษัท (ความเส่ียงหลกั) ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นรายไตรมาสและโปร่งใส บริษัทฯ และบริษัทในเครือในประเทศไทย 
และตา่งประเทศต้องมัน่ใจได้ว่าจะตอบสนองตอ่ความเส่ียงและควบคมุความเส่ียงนัน้ให้เหมาะสม
โดยจะต้องมีการตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ 

 
5.3 ผู้จดัการและพนกังานทุกคนได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีทัง้ในฐานะเจ้าของความเส่ียงและบ่งชี ้

ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกิดขึน้ในระดบัประเทศ ฝ่ายงาน และโครงการต่าง ๆอย่างอิสระ ความ
เส่ียงทัง้หมดท่ีรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัมหภาคต้องได้รับการ
ประเมินและลงบนัทึกโดยทนัที โดยระบถุึงสาเหตท่ีุแท้จริง แผนการลดผลกระทบ และโอกาสทาง
ธุรกิจเพ่ือให้บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงและบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศ บรรลุ
เปา้หมายร่วมกนั  
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5.4 การจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีระบบการจดัการข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ ส าหรับการ
ตดิตามความเส่ียงของกิจกรรมและกระบวนการท่ีส าคญัของแตล่ะองค์กร ระบบดงักลา่วควรได้รับ
การสนบัสนนุโดยช่องทางส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิ
ตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 
ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีได้รับการบ่งชี ้ควรท าการรายงานอย่างทนัท่วงทีไปยงัผู้บริหารตามระดบัสาย
งานและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เ พ่ือติดตามการด าเนินการแก้ไข  รวมไปถึงชีแ้จงให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและรับแนวทางการด าเนินการตอ่ไป 

 
5.5 พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นคร

หลวง และบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสร้างให้
เกิดความเข้าใจและส่งเสริมความตระหนกัด้านความเส่ียงเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วน
หนึง่ของวฒันธรรมของบริษัท 

 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 
ให้ทกุหนว่ยงานรวมถึงพนกังาน  เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ ทกุระดบัขัน้และต าแหนง่ และรวมถึงบคุคล
ใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด 
โดยทุกหน่วยงานต้องมัน่ใจว่าทรัพยากรท่ีใช้เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตัิงาน  ตลอดจนให้มีการ
สอบทานการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานตามนโยบายนีย้ังคงเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 
 
บคุคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายให้มีบทลงโทษทางวินยั ซึง่อาจส่งผลตอ่การเลิกจ้าง 
 
7. การวัดผล 
จดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความยัง่ยืนของการควบคมุภายในของกลุม่
บริษัทฯ 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 
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การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้ดแูลเอกสาร และเสนอให้เจ้าของ
เอกสารพิจารณาก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

9. เอกสารอ้างอิง 

ก) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
  



 

PL-BoD-002_นโยบายการบริหารความเสี่ยง (v.1.0; 20191105)  7 of 8 
เอกสารนีไ้มค่วบคมุส าเนา 

ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 27 กรกฎาคม 2563 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 27 กรกฎาคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
ผู้ดแูลเอกสาร ปณิตรา ศลิานนท์ - Head of Group Business Planning, Transformation 

and Performance 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสารตัง้แต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัท่ี วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับทราบ 

- ย้ายไปใช้รูปแบบใหม ่และยกเลิก
เอกสาร PL-CEOO-BRM-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ 
 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช้  
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กลุม่บริษัทฯ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทปซูเีมนต์นครหลวง 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company บริษัทในกลุม่ หรือบริษัทยอ่ย 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-EXCO คณะผู้บริหารของบริษัทในกลุม่หรือของบริษัทยอ่ย 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 


