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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

ของกลุ่มบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์และขอบเขต 

 เพื่อกาํหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 

(มหาชน) หรือ GPI ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงของ GPI ครอบคลุมทุกกระบวนการ ทุกธุรกิจ รวมทั้งผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกระดบั โดยคาํนึงถึงกลยุทธ์และแผนการดาํเนินการของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของประเทศท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่

คําจํากดัความ 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 

หลกัการ 

หลกัการสาํคญัในการบริหารความเส่ียงของ GPI ประกอบไปดว้ย 

1. บริหารจดัการและแสวงหาโอกาสภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ใน

การดาํเนินงานและวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั รวมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

2. กําหนดกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ซ่ึงกําหนดโดย

คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

3. ความเส่ียงทุกๆ ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของกลยทุธ์บริษทั รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจทางธุรกิจท่ีสาํคญั แผนธุรกิจ แผนการปฏิบติังานต่างๆ จะตอ้งมีการจดัการดงัต่อไปน้ี 

1) ระบุความเส่ียงไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

2) ประเมินระดบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากผลกระทบของความเส่ียง และโอกาส

ท่ีจะเกิดความเส่ียงนั้นๆ 

3) ตอบสนองต่อความเส่ียงเพื่อให้สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดย

คาํนึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนินการนั้นๆ  

4) จดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ผ่านกิจกรรมการควบคุมท่ีออกแบบมาเพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
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5) ติดตามการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัไดมี้การบริหารจดัการ

ท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบหลกั 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) รับผิดชอบในการกาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอทัว่ทั้งองคก์ร ผา่นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง ส่ือสารกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้เขา้

ใจความเส่ียงท่ีสาํคญั และเช่ือมโยงกบัระบบการควบคุมภายใน 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) รับผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย

การบริหารความเส่ียง บริหารจดัการระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการ

ระบุและจดัการความเส่ียงท่ีสําคญัทางธุรกิจ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รับรายงานความเส่ียงจาก

คณะทาํงานบริหารความเส่ียงและให้ความเห็นต่อแผนการจดัการความเส่ียง หรือ ความเส่ียงท่ียงั

ไม่ไดรั้บการบ่งช้ี พร้อมทั้งติดตามความเพียงพอของการจดัการความเส่ียงท่ีสําคญั ส่ือสารขอ้มูล

ความเส่ียงและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรววจสอบเป็นประจาํ 

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส่ือสารกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํา

ขอ้มูลความเส่ียงมาเช่ือมโยงกบัการวางแผนและการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน สอบทานการ

ปฏิบติัตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจใน

การจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (Chief Executive Offficer) รับผดิชอบในการนาํนโยบายการบริหารความ

เส่ียงไปประยุกต์ใช้ทัว่ทั้งองค์กร และติดตามให้เกิดการนาํไปใช้อย่างต่อเน่ือง เพื่อการบรรลุผล

สาํเร็จตามแผนและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

6. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียง

ภายในหน่วยงานของตนเอง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ พร้อมนาํส่ง

ขอ้มูลใหค้ณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

7. คณะทํางานบริหารความเส่ียง ให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร และพนกังานในการนาํการบริหารความ

เ ส่ียงไปปฏิบัติ  รวบรวม จัดทํา  และเสนอแผนบริหารความเ ส่ียงทั่วทั้ งองค์กรต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
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 การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงฉบบัน้ี ให้รวมไปถึงการกาํหนดกรอบแนวทาง 

คู่มือการบริหารความเส่ียงและการจดัหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนาํนโยบายการบริหารความเส่ียงไป

ประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่องคก์ร 

โมเดลการบริหารความเส่ียง 

 GPI ใช้กรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณาการ ตามแนวทาง COSO-Enterprise Risk 

Management Framework 2004 เป็นตน้แบบมาตรฐานในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และอยูร่ะหวา่ง

การพฒันาตาม COSO-Enterprise Risk Management Framework 2017 มาปฎิบติั 
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นโยบายการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

  เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กรังด์ปรีซ์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จะบรรลุวตัถุประสงคด์า้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 

ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินการบญัชีและรายการอ่ืนๆ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เป็นองคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายควบคุมภายใน

ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอา้งอิงจาก COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปลูกฝังเป็นวฒันธรรมองคก์รควบคู่กบัการส่ือสารให้

พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อทศันคติ

และความตระหนักถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

บุคลากรทุกคนควรเขา้ใจความรับผดิชอบและขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และ

มีทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน รวมถึงการยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และวิธีการทาํงานต่างๆ ท่ี

บริษทักาํหนด 

 2. บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะทาํงานบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้ง

จากภายในและภายนอกทุกประเภท ท่ีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งความเส่ียงดา้น

การทุจริตคอร์รัปชนั และจดัระดบัความเส่ียงท่ีสาํคญัตามผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรม

ของบริษทั เพื่อกําหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้ งทบทวนปัจจัยเส่ียงเป็นประจําทุกปี 

นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการพฒันาระบบการควบคุมภายในในภาพรวม และกาํกบัให้มีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

3. ผูบ้ริหารของหน่วยงานมีหนา้ท่ีในการประเมินความเส่ียงในระดบัปฏิบติัการและกาํหนดกิจกรรม

ควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจวา่องคก์รมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการป้องกนัหรือลดความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนนาํการควบคุมภายในไปปฏิบติัและปรับปรุงรวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และกิจกรรมการควบคุมนั้นควรกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีประเมินได ้  

 4. บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และสนบัสนุนให้มีการพฒันา

ระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
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ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล 

จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบในการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการกาํหนดนโยบายความ

ปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสม 

เพื่อส่ือสารหน้าท่ีและความรับผิดชอบรวมทั้งเร่ืองต่างๆให้พนักงานรับทราบ และกาํหนดช่องทางท่ี

ปลอดภยัสําหรับการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั มีการส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน

ภายในบริษทั และกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน  

 5. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็น         

ผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบจากการ

ตรวจสอบหรือสอบทานไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที นอกจากน้ี ในส่วนของการ

ประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงินมีการตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและนาํเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจาํทุก 

ไตรมาสและทุกปี ซ่ึงผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูต้รวจสอบภายในไม่พบประเด็น        

ท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  

 6. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติังานตามระบบควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบติังาน

ใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบเพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ควรจะตอ้งไดรั้บการทบทวนและปรับปรุง

เป็นประจาํ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยให้มีการรายงานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการนาํไปใชง้าน

กลบัไปยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

 

ทั้งน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป  

 

 

               ___________________________________  

        (นายยทุธ  วรฉตัรธาร)  

        ประธานกรรมการบริษทั  

        บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

     


