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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยง 

  บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ได้ตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่การบริหารความเสีย่งเพื่อให้การบริหารจดัการของบริษัท
และบริษัทยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย อยา่งไรก็ตาม
เนื่องจาก บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ดงันัน้ระบบการบริหารความเสีย่งจึงได้มี
การก าหนดไว้ที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจหลกัให้กบับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารจากสว่นงานหลกัร่วมกบัแผนกบริหารความเสีย่ง ท าหน้าที่ในการบริหารจดัการความเสี่ยงซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน ทัง้ความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดย
วิธีการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสีย่งจากหนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้ทบทวนและเสนอแผนงานนโยบายที่เก่ียวข้อง
กบัการบริหารความเสีย่งเป็นประจ าทกุปี โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์                        ต าแหนง่ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นายสนัติสขุ คลอ่งใช้ยา                                ต าแหนง่ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายไพรัชล์ พรพฒันนางกรู                    ต าแหนง่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. หมอ่มหลวงบวรนวเทพ เทวกลุ                       ต าแหนง่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นาวาอากาศตรีด ารงค์ ภาสน์พิพฒัน์กลุ            ต าแหนง่ กรรมการบริหารความเสีย่ง  
6. นายบญัญตัิ หรรษกลุ                                     ต าแหนง่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน พร้อมทัง้
ผลกัดนัให้เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กร ผ่านการสร้างความตระหนกัในเร่ืองความส าคญัของบริหารความเสี่ยงให้กับ
พนกังานทกุระดบั 

2. ดแูล พฒันา และติดตามการด าเนินการตามกรอบ และแนวทางเร่ืองการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (เร่ิมต้น
ตัง้แตก่ารระบ ุการวิเคราะห์ การประเมิน การจดัการ การติดตาม และการรายงานความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ) ร่วมกบัทกุแผนก 
รวมไปถึงเร่ืองการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (ซึง่ครอบคลมุการประเมินความเสีย่ง การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจกลยทุธ์ 
การกู้คืนธุรกิจ แผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ และการจดัการวิกฤต) เพื่อให้แนใ่จวา่องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และไมม่ีความขดัข้องเมื่ออยูใ่นภาวะฉกุเฉินได้อยา่งตอ่เนื่อง 

3. ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น ทัง้ในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง และการ
จดัการความตอ่เนื่องทางธรุกิจ รวมไปถึงในรายละเอียดของเร่ืองกลยทุธ์ กรอบนโยบาย และขัน้ตอนตา่งๆ แก่หนว่ยงานภายใน
องค์กร ตัง้แต่ก่อนเร่ิมบริหารความเสี่ยง จนกระทัง่น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความคิดเห็นก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

4. พิจารณารายละเอียดเร่ืองความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 
ตามที่ได้รับอนมุตัิ พร้อมทัง้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในเร่ืองที่เก่ียวข้องและเห็นวา่มีความส าคัญ 
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5. ดแูลรายงาน และติดตามความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยการมอบหมายให้เจ้าของความเสี่ยง ได้รับผิดชอบใน
การจดัการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ส าคญั พฒันาแผนรองรับการจดัการความเสี่ยง เพื่อที่จะ
ด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

6. ตรวจสอบรายงานการบริหารความเสีย่งขององค์กรและการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจเป็นรายไตรมาส (ทัง้นี ้
เก่ียวกบัข้อมลูความเสีย่งขององค์กร ความคืบหน้าของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่ส าคญัของ
องค์กร รวมไปถึงสถานะของแผนการท างานเร่ืองการบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ และรายงานเหตกุารณ์ฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้) 

7. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสีย่งตามความจ าเป็น โดยสนบัสนนุในด้านบคุลากร งบประมาณ และทรัพยากร
อื่นท่ีจ าเป็น รวมไปถึงความพร้อมในเร่ืองของระบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เพียงพอ มีความพร้อม และสอดคล้องกบัขอบเขต
ความรับผิดชอบส าหรับการบริหารความเสีย่งในทกุๆ เร่ือง 

8. ให้การสนบัสนนุเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองการฝึกอบรม และสร้างการรับรู้การบริหารความเสีย่งให้กบัพนกังาน
ในทกุระดบัอยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อให้พนกังานได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่
ของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสีย่งได้อยา่งเหมาะสม 

9. ให้การสนบัสนนุเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ในเร่ืองการฝึกอบรม และสร้างการรับรู้การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ
ให้กบัพนกังานในทกุระดบัอย่างเพียงพอ ทัง้นี  ้ เพื่อให้พนกังานได้มีความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ไม่
คาดคิดขึน้ 

10. ให้การสนบัสนนุเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ในขัน้ตอนเร่ืองความต่อเนื่องของการจดัการธุรกิจและแผนการจัดการ
วิกฤต และแผนการตอบสนองได้รับการทดสอบและตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มัน่ใจถึงประสิทธิผลและความพร้อมในการ
ตอบสนองในช่วงวิกฤตได้อยา่งทนัการณ์ 

 คณะกรรมการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้อนมุตัินโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่งขึน้เพื่อให้หนว่ยงานต่างๆ 
ได้ใช้เป็นแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการประเมิน การวิเคราะห์ การจดัล าดบั และการก าหนดแนวทางและกลยทุธ์การบริหาร
ความเสีย่ง ตลอดจนรับทราบถึงก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดของนโยบาย 
กระบวนการ กรอบการบริหารความเสีย่งครอบคลมุหวัข้อส าคญัดงันี ้

หลักการและนโยบายการบริหารความเสี่ยงมีสาระส าคัญดังนี ้

1. บจ. ไทยแอร์เอเชีย ค านึงถึงความเสี่ยงเป็นปัจจยัหลกัในการประกอบธุรกิจตัง้แต่การวางแผนกลยทุธ์และแผน
ธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจประจ าวนั โดยมีจดุหมายที่จะบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้และมีการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพ 

2. การบริหารจดัการความเสี่ยงถือเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองค์กรโดยมีการสื่อสารและมอบหมายให้ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคนให้ความส าคญั ตลอดจนมีสว่นร่วมและเก่ียวข้องกบัการบริหารความเสีย่งในทกุขัน้ตอน 

3. ฝ่ายบริหารและพนกังานแต่ละหน่วยงานร่วมกันกบัแผนกบริหารความเสี่ยง เพื่อระบคุวามเสี่ยง ประเมินความ
เสีย่ง และวางแนวทางการจดัการความเสีย่งเป็นประจ าทกุ 3 เดือน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประเมินกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทกุปี และมีการจดัท า
เป็นรายงานความเสีย่ง 

5. การบริหารความเสี่ยงแตล่ะขัน้ตอนจะต้องมีการจดัท าอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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กรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบของหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
- คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ รวมถึ ง

ก าหนดโครงสร้าง สภาพแวดล้อม โดยรวมของบริษัทเพื่อสนบัสนนุให้การบริหารความเสี่ยงด าเนินการได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง แผนการ
บริหารความเสีย่ง และอนมุตัิการด าเนินการตามแผนงาน 

- คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุถึง
ความเสีย่งตา่งๆ ในการบริหารงาน พิจารณาและอนมุตัิแผนบริหารความเสี่ยง จดัให้มีคณะท างาน รวมทัง้
วิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ สนบัสนุนให้มีการแนะน ากระบวนการ
บริหารความเสีย่งแก่หนว่ยงานภายในตา่งๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าความเสี่ยง
ได้รับการบริหารจดัการและควบคมุอยา่งมีประสทิธิภาพอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

- หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคมุภายในโดยมุง่เน้นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัความเสีย่ง
ซึง่ระบโุดยฝ่ายบริหารวา่เป็นความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัง้หมด 
รวมถึงรวบรวมผลการจัดท ารายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ผู้ เป็นเจ้าของกระบวนการ มีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์ วางแผนจัดการ และประเมินความเสี่ยงในส่วนการ
ด าเนินการท่ีตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

2. วตัถปุระสงค์เพื่อสรุปหลกัการและวิธีการท่ีใช้โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในการบริหารจดัการความเสีย่งของตนเอง
โดยใช้ร่วมกบันโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่งเพื่อการระบแุละการจดัการความเสีย่งซึง่มีแนวโน้มที่จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ประสทิธิภาพการท างานและการเติบโตของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ขัน้ตอนการก าหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ขัน้ตอน
การระบคุวามเสีย่ง ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสีย่ง ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่ง ขัน้ตอนการจดัการความเสีย่ง และขัน้ตอน
การติดตามผลและรายงานความเสีย่ง 

  การปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่งซึง่อ้างองิตามมาตรฐานสากลของ ISO 31000 ดงันี ้

1. พิจารณาไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสีย่งที่ประสบอยูห่รือคาดวา่จะประสบโดยระบเุหตกุารณ์หรือปัจจยัเสีย่งต่างๆ 
ทัง้ที่อาจสง่ผลเสยีหาย หรือที่เอือ้อ านวยต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
แหล่งความเสี่ยงตัง้แต่การด าเนินงานภายใน กฎหมาย สงัคม การเมือง และสภาพแวดล้อมภายนอก และมอบหมายให้ทุก
หนว่ยงานระบแุละจดัประเภทความเสีย่งไว้อยา่งเป็นระบบและครอบคลมุในทกุๆ กิจกรรมขององค์กร รวมทัง้คอยติดตามการ
เปลีย่นแปลงและรายงานตอ่ผู้บริหารหรือผู้ที่เก่ียวข้องให้รับทราบอยูเ่สมอ 
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2. ประเมินความเสี่ยงโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ของการประเมินในแต่ละระดบัไว้อย่างเหมาะสมทัง้ในระดบัองค์กร
และระดบัปฏิบตัิการ ตลอดจนท าการประเมินในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ จดัระดบัความเสีย่งซึง่พิจารณาทัง้จากความเสีย่ง
ที่ยอมรับได้และไมส่ามารถยอมรับได้ ทัง้นี ้จะท าการประเมิน 2 ด้านคือ ผลกระทบตอ่ความเสยีหายที่จะเกิดเหตกุารณ์นัน้ และ
โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง โดยก าหนดระดบัคา่ของความเสีย่งแบง่ออกเป็นระดบัสงู กลาง หรือต ่า ทัง้นีร้วมไปถึงการ
ประเมินถึงช่องวา่งจากการปฏิบตัิจริง และน ามาซึง่การปรับปรุงอยา่งเหมาะสมส าหรับกรอบการด าเนินการบริหารความเสีย่ง 

3. ก าหนดกลยทุธ์การตอบสนองตอ่ความเสีย่งในแตล่ะระดบัและในภาพรวม ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอน
ให้ผู้อื่น และการยอมรับความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจได้วา่มีการพิจารณาทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิผลที่สดุ โดยเลือกจดัการ
กบัความเสีย่งระดบัสงูเป็นอนัดบัแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตกุารณ์นัน้ 

4. หวัหน้างานของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม ประเมิน และติดตามผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงว่ามีด้านใดบ้างที่เพิ่มขึน้หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยจัดท าเป็น
รายงานประเมินผลความเสีย่งเสนอตอ่ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอ 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามผลส าเร็จของการบริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาจากแผนงานของ
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบในปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ และผลของการวดัผลที่เช่ือถือได้ของการปฏิบตัิงานตามแผนงาน และในการ
ประชุมทุกครัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะก าหนดให้ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะน าเสนอผลการบริหารความเสีย่งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

6. นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งขององค์กร ท่ีแตล่ะแผนกจะน าไปใช้ ต้องมีการท างานร่วมกนักบัแผนก
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการปรับให้เหมาะสมตามลกัษณะของการท างานที่แตกต่างกนัของแต่ละแผนก โดยยึดตาม
มาตรฐาน ISO 31000 ตามที่ระบไุว้ 

 


