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นโยบายการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทตองเผชิญภาวะความเสี่ยงที่ซับซอนและรุนแรงข้ึนโดยลําดับ ทั้งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจภายในและภายนอกของบริษัท การที่บริษัทจะดําเนินธุรกิจให เจริญเติบโตได
อยางม่ันคงในระยะยาวนั้น จําเปนตองสรางพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอที่จะปองกัน และ ลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงอันเกิดขึ้นไดจากปจจัยผันแปรตางๆ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานตางๆ ใน
บริษัท มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจึงจัดทํานโยบายการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) ข้ึนเพื่อใชเปนนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานสําหรับพนักงานทุกคน 

 

วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดการปญหาอุปสรรคในการทํางาน เพื่อปองกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณไมพึงประสงคและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร นอกจากนี้ยังเปนการ
สงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม สุจริต โปรงใส  
 

ขอบเขต 

 เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนั้นทุกหนวยงานจะตองมีการ
บริหารความเสี่ยงโดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการหนึ่งในการปฏิบัติงานประจาํวันของพนักงานทุกคน โดยมี
จุดมุงหมายใหการบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

 

คํานิยาม 

 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ (ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความไมแนนอน 
เหตุฉุกเฉิน สิ่งผิดปกติ ที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จ
ของเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัททั้งในระดับองคกร สายงาน ฝาย หรือระดับบุคคลได 
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  การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการดําเนนิงานของบริษัทตาม
เปาหมายที่ไดวางไว โดยจัดใหมีระบบและแบบแผนในการปฏิบัติงานดานความเสี่ยง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สงผล
กระทบตอบริษัท ใหระดับและขนาดของผลกระทบที่เกิดข้ึนอยูในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได รวมถึงมีการประเมิน
ควบคุมและตรวจสอบอยางมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของบริษัทเปนสําคัญ 

 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายในความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทและ ตอบสนองตอ

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ การจัดทําแผนธุรกิจ
ประจําป การบริหารงาน และการตัดสินใจประจําวัน รวมถึงการกระบวนการ บริหารโครงการตาง ๆ   

2. ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการระบุ และ ประเมิน
ความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทงกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง  

3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัททงหมด ตองไดรับการดําเนินการดังนี ้   

-  ระบุความเสี่ยงอยางทันเวลา  
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณดังกลาว  
-  จัดการความเสี่ยงใหสอดคลองตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยคํานึงถึง คาใชจาย

ที่เกี่ยวของและผลประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการความเสี่ยงดังกลาว  
- ติดตามดูแล เพื่อใหม่ันใจวาความเสี่ยงของบริษัท ไดรับการจัดการอยางเหมาะสม  

4.  ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอแผนธุรกิจ และกลยุทธของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยูในระดับสูงและสูงมากทง
หมด ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ 

 

ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัทฯที่ไดต้ังไว สงเสริมให

เกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯและผูมีสวนไดเสีย 
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. สงเสริมใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งจะสงผล
ตอเนื่องใหเกิดความระมัดระวังในการทํางานและลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 

3. การจัดทําแผนงานโครงการตางๆบริษัทสามารถนําผลของการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาใชเปนสวนหนึ่ง
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําโครงการใดๆที่จะสงผลกระทบตอบริษัทฯได 

4. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธตางๆของบริษัทมีความสมบูรณและความเปนไปไดมากข้ึนและ
สอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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5. สงเสริมใหเกิดการเตรียมความพรอมและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท 

6. ผูบริหารมีขอมูลเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้น 

7. มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุน 

8. เกิดการมีสวนรวมของพนักงานในบริษัทฯและการบูรณาการเขากับระบบงานสวนอ่ืนๆ ขององคกร ที่จะ
รวมกันผลักดันใหองคกรเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

โครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบงเปน 2 ระดับ คือ  

1. ระดับองคกร ไดแก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประธานมี
หนาที่และความรับผิดชอบเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท 

2. ระดับฝาย ไดแก ผูจัดการฝาย/แผนก และพนักงานภายในองคกรทุกคน ปฏิบัติงานดานการบริหารความเสีย่ง
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผานผูอํานวยการสายงานตาง ๆ 

 

รูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูช่ันส จํากัด (มหาชน) 
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หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตางๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.1 กําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทตางๆที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน และความเสี่ยงที่ มี
ผลกระทบตอชื่อเสียงบริษัท เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหเห็นชอบ โดยใหสอดคลองและ
เปนไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบ
ภายในแหงประเทศไทย 

1.2 กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแตละประเภทใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได โดยใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง 

1.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท 

1.4 กําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได 
1.5 กําหนดมาตรการที่จะใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวการณ 
1.6 ประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดไว 
1.7 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอที่จะ

ควบคุมความเสี่ยง 

1.8 มีอํานาจที่จะเรียกผูที่มีสวนเกี่ยวของมาชี้แจงหรือแตงต้ังและกําหนดบทบาทที่ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมี
หนาที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให
การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค 

1.9 รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลง
ตางๆรวมถึงสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนดตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

1.10 จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ประจําป 
1.11 จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

2. หนาท่ีความรับผิดชอบของทีมผูปฏิบัติงาน 

ทีมผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูจัดการฝาย/แผนก พนักงานภายในองคกรทุกคน มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
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2.1 เปนผูรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวของที่ตนสังกัด  

รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่นอันเกิดจากกระบวนการทํางานที่ตนสังกัด 

2.2 ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุ ใน “แบบ
ประเมินและควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) 
ประจําป” 

2.3 ประเมินผลและจัดทํา “ความคืบหนาการควบคุมความเสี ่ยง” ของแตละฝาย/แผนก ใหเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามกําหนดเวลา ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธผิล รวมถึง
พิจารณาเพื่อใหแนใจวาบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วไป  และการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอตอระบบการควบคุมภายใน 

3.2 พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น และกําหนดมาตรการ / วิธีการ
ควบคุมและจัดการความเสี่ยง สอบทานขอมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น   

3.3 ติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระ 

3.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเขาใจความเสี่ยงที่สําคัญและเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายใน 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายใน 

4.1 สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง วาบริษัทมีระบบบริหารความเสีย่งที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพียงพอตอระบบการควบคุมภายใน  โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น 

 

กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk Management) ตามแนวทางของ The 

Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) มาใชเปนแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ ดังตอไปนี ้

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
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2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4. การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)  
5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
6. การติดตามผล (Monitoring) 

 จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ขางตน บริษัทมีองคประกอบเพิ่มอีก 2 ขอเพื่อเสริม
ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสใหบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค คือ 

7.  สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  
บริษัทฯ จะจัดใหมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการบริหารความ
เสี่ยง สภาพแวดลอมนี้มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมาย การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ และ
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ   สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน  ปรัชญา ความ
เชื่อ วัฒนธรรม จริยธรรม ในการบริหารความเสี่ยง  การจัดใหมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม การคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ซื่อสัตย และพัฒนาใหเหมาะกับงานที่รับผิดชอบ  

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)   
บริษัทฯ จะจัดใหมีระบบการสื่อสารที่ดี  เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ใหแกพนักงานทุกคน  เพื่อ
ความเขาใจในบทบาทและความเกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรับทราบระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ของฝาย/แผนก ตนเอง   และจัดใหมีชองทางการรับขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับองคกรทั้งจากแหลง
ภายนอกและภายใน  เพื่อชวยใหบุคลากรสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
รวมถึงจัดใหมีการบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  

องคกรควรม่ันใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึนมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 
โดยทั่วไปวัตถุประสงคและกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสามารถพิจารณาไดในดานตางๆ ดังนี้  
• วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคดานยุทธศาสตร  
• ดานปฏิบัติงาน เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน  

• ดานการรายงาน เกี่ยวของกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร  

• ดานการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ 
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ข้ันตอนท่ี 2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

คือ การระบุความเสี่ยง เปนการคนหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนและจะทําใหหนวยงานและองคกรไมบรรลุวัตถุประสงค  ตาม
ความหมายดังนี้  เหตุการณ (ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความไมแนนอน เหตุฉุกเฉิน สิ่ง
ผิดปกติ ที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายและ
วัตถุประสงคของบริษัททั้งในระดับองคกร สายงาน ฝาย หรือระดับบุคคลได  ซึ่งการระบุความเสี่ยงมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. พิจารณาจากกิจกรรม โครงการ กระบวนการทํางานที่ เกี่ยวข้ัอง ของบริษัทฯ ที่จะทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย 

2. การระบุความเสี่ยงหรือการคนหาความเสี่ยงและสาเหตุโดยพิจารณาแหลงที่มาของความเสี่ยงทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลทําใหการดําเนินงานของแตละกิจกรรม กระบวนการทํางาน ไมบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย 

2.1 วิธีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญ 

- วิเคราะหทางเดินของงานและเอกสาร หรือวิเคราะหกระบวนการ 

- การระดมสมอง 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- การเก็บขอมูลประวัติเหตุการณความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- อ่ืนๆ 

2.2 แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายใน อาจมาจากปจจยัตางๆ ดังนี้ 
- วัตถุประสงคของบริษัท 

- นโยบายและกลยุทธการดําเนนิงาน กระบวนการทํางาน 

- โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน 

- ขอมูลทางบัญชีและการเงิน 

- การทุจริตคอรรัปชั่น (การทจุรติ, การยักยอกทรัพย และการตกแตงบัญชี) 
- อ่ืนๆ 

2.3 แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาจมาจากปจจัยตางๆ ดังนี ้
- นโยบายของรัฐบาล 

- สภาวะเศรษฐกิจ 

- การแขงขัน (คูแขงทางการดําเนินธุรกิจ) 
- กฎระเบียบ 

- เหตุการณธรรมชาติ 

- การทุจริตคอรรัปชั่น (เจาหนาที่รัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดทั้งภาครัฐหรือเอกชน) 
- อ่ืนๆ 
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3. การจัดประเภทความเสี่ยง สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท 

3.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
โครงสรางองคกร ภาวะการณแขงขัน 

3.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

หรือการทุจริตคอรรัปชั่น  อันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ  การฉอโกง การปดบัง อําพรางหลักฐาน เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควรได 
หรือการยักยอกทรัพย ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน  

3.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดย
อาจเกิดจากปจจัยภายใน เชน การจัดการสภาพคลอง เครดิต เงินลงทุน หรือจากปจจัยภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ตกลงไว  อันสงผลตอรายได รายจาย กําไรขาดทุนของบริษัท  รวมถึงการตกแตงบัญชี โดยการละ
เวนในการใหขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท 

3.4 ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก  (External Risk : E) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
คาดการณหรือควบคุมได  เชน กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ การทุจริตคอรรัปชั่น  จากการกระทําใดๆ ไม
วาจะเปนการนําเสนอ การใหคําม่ันสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการรับเงินสด หรอืสิ่งของแทนเงิน
สด หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงการใหสินบนทุกรูปแบบ กับเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใด 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่
เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนธรรมทางธุรกิจ  รวมถึงเหตุการณอันเกิดจากภัย
ธรรมชาติหรือบุคคล ทําใหเกิดผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ และการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

คือ  การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใดโดยนําความเสี่ยงที่ไดจากข้ันตอนที่ 2 มาประเมินความ
เสี่ยงโดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการกอนมีมาตรการการควบคุมควมเสี่ยงที่ไดจากการระบุความเสี่ยงใน
ขั้นตอนที่ 2 โดยพิจารณาความรุนแรงของความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกอนมีการควบคุม (Inherent Risk) 

2. ประเมินความเสี่ยงโดยการวิเคราะหหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑในการพิจารณาหาระดับโอกาสที่จะเกิดความสี่ยง (Likelihood) และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งสามารถพิจารณาไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยบริษัทกําหนดเกณฑ
การประเมินไว 5 ระดับ  
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การประเมินระดับโอกาสและระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) ของความเสี่ยง 

 
 

3. นําระดับความเสี่ยง ขอ 2 มาประเมินผลกระทบและจัดลําดับการควบคุม ดังนี ้

 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เลขท่ีเอกสาร S-QMO-015 หนวยงาน   : ฝายบริหารระบบคุณภาพ 

วันท่ีเร่ิมใช 22 เมษายน 2562  แกไขคร้ังท่ี 2 หนา 11/12 

 

 การประเมินความเสี่ยงตองดําเนินการทั้งกอนการจัดทําแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงและหลังจากที่ได
ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว ซึ่งจะทําใหทราบวาแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใดควรทบทวนหรือปรับปรงุแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)  

 คือ เม่ือความเสี่ยงไดรับการบงชี้และประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
สามารถนําไปปฏิบัติได โดยการพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได และตนทุนที่
เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวิธีการ
จัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณให
อยูในชวงที่องคกรสามารถยอมรับได (Risk Tolerance) 
 หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ 

• Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือศูนย 
• Take (เฝาระวัง) ยอมรับความเสี่ยงนั้น 

• Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง / ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง 

• Share รวมรับความเสี่ยงกับองคกรอ่ืน หรือคนอ่ืน 

• Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอ่ืน หรือคนอ่ืน 

 

ข้ันตอนท่ี 5 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  

 คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหม่ันใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมอาจมี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในองคกร ลักษณะธุรกิจ โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร สิ่งสาคัญประการ
หนึ่งตอกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดบุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององคกรควรจะตองมีการกําหนดวันแลวเสร็จใหชัดเจน 

 

ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามผล (Monitoring)  

 เพื่อใหม่ันใจวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงไดนําไป
ประยุกตใชในทุกระดับขององคกร ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดรับการ
รายงานตอผูบริหารที่รับผิดชอบ ซึ่งการติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การติดตามอยาง
ตอเนื่องหรือการติดตามเปนรายครั้ง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสมาเสมอ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน การติดตามเปนรายครั้ง เปนการ
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ดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรับการแกไขอยางรวดเรว็หากองคกรมีการติดตามอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพื่อใหการติดตามการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

- รายงานสรุปปจจัยความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

- การควบคุมที่มีอยู และแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

- หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ผลของระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม 

- ความเสี่ยงสูงสุด 5 ระดับ 

- เหตุการณที่แมจะมีโอกาสตํ่า แตมีผลตอ ความปลอดภัยตอพนักงานหรือบุคคลอ่ืน การกระทําผิดกฎหมาย 
ผลเสียหายสําคัญตอทรัพยสิน การดอยคาทรัพยสิน ชื่อเสียงหนวยงาน การจัดทํางบและรายงานทางการเงิน
ที่ไมเหมาะสม 

- รายงานตอผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบรษัิท  
 

- ลงนาม - 
  (ดร.สุพจน เธียรวุฒ)ิ 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

หมายเหต ุ  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2562 
 

 

 


	วัตถุประสงค์
	ขอบเขต
	คำนิยาม
	การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการดำเนินงานของบริษัทตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยจัดให้มีระบบและแบบแผนในการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้ระดับและขนาดของผลกระทบที่เกิดข...
	หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

