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นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 

ของกลุมบริษัทเด็มโก จํากัด (มหาชน) 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเขาสูกระบวนการตัดสินใจขององคกรในทุกระดับ (Integrating 

Risk Management into Decision Making) สรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เขมแข็ง (Strong Risk 

Management Culture) สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึก และคานิยมเก่ียวกับความเสี่ยง ตระหนักและเขาใจใน

เรื่องของความไมแนนอน (Uncertainty) เปนพื้นฐานสําคัญสามารถชวยสรางความมีประสิทธิภาพของการ

บริหารความเสี่ยงองคกรได สรางความเชื่อม่ันโดยการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง (Disclosing Risk 

Information) องคกรท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี  อีกท้ังเปนการสงเสรมิการปรับปรุงและพัฒนาดานการบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่อง (Continuously Improving Risk Management) เพื่อเปนแนวทางใหกับบริษัทในการทํา

ความเขาใจถึงความเสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainable Risk) ซึ่งจะมีผลกระทบตอความยั่งยืนในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยสามารถบริหารจัดการและเปดเผยผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นิยาม 

เด็มโก   หมายถึง  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัทเด็มโก   หมายถึง  บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) (เด็มโก) บริษัท เด็มโก  

เพาเวอร จํากัด (DP) บริษัท เด็มโก เดอลาว จํากัด (DDL) และ

บริษัท เด็มโก เอ็นเนอจี แอนด ยูทิลิตี้ จํากัด  (DEU) 

นโยบาย 

(1) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยการใหความรู ความเขาใจสราง

จิตสํานึก และความรับผิดชอบรวมกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกผูบริหาร และพนักงานทุกคนใน

ทุกระดับ 

(2) กําหนดใหมีกระบวนการ แนวทางและขอกําหนดตาง ๆ  เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม               

มีประสิทธิภาพสูงเปนสากลในการกํากับ ควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง 

(3) มีการระบุความเสี่ยงหลักในการดําเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainable 

Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และ

บรรษัทภิบาล (Governance) ขององคกร ดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี ่ยง จัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง แลวดําเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความยั่งยืนของ

องคกร ควบคุมการดําเนินการติดตามประเมินผล และรายงานสถานะความเสี่ยงใหคณะกรรมการ
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บริษัทไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางทั่วถึงตอเนื่อง

ภายในองคกรดวย 

(4) กําหนดใหทุกหนวยงาน มีการรายงานเหตุการณที่ไมปรกติ (Incident Report) ที่อาจเปนความเสี่ยง

นําไปสูผลกระทบ หรืออาจสรางความเสียหายใหกับองคกรได โดยระบุโอกาส / ความถี่ที ่จะเกิด 

(Likelihood) และถาเกิดแลวมีระดับผลกระทบ (Impact) เพียงใด 

(5) มีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน จํานวน

รายได ผลกําไร / ขาดทุน การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย เปนตน และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน การครองใจ

พนักงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร ระดับความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 

(6) กําหนดใหมีการระบุเพดานความเสี่ยง หรือขีดความสามารถที่จะรับความเสี่ยง (Risk Limit) จาก

เหตุการณความเสี ่ยง เพื ่อจํากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับองคกร หรือผู มีสวนไดเสีย หรือ

สาธารณะ 

(7) มีการกําหนดเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น และระดับความเสี่ยงที่เปน Trigger หรือเปนสัญญาณเตือน

ภ ัยล วงหน า (Early Warning Sign) หร ือความเส ี ่ยงด านเหต ุการณว ิกฤตฉ ุกเฉ ินเฉพาะกิจ 

(Emergency & Crisis Risk) เพื่อใหผู รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถนําเอา

มาตรการจัดการกับความเสี่ยงมาใชไดอยางทันทวงทีเพื่อลดโอกาสเกิด หรือชวยบรรเทาผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนกับองคกร 

(8) กําหนดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ

ตาม เพ่ือใหเกิดการกํากับ ควบคุมงาน และเปนการจัดการความเสี่ยงในการดําเนินงาน 

(9) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงขององคกรให

เปนไปตามนโยบายนี ้

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

 

  

นโยบายน้ีไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2565 

และไดรับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2565 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2565 

 

 

 


