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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปั จ จุบัน การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ต้อ งเผชิ ญ ภาวะความเสี่ ย งที่ ซับ ซ้อ นและรุ น แรงขึ น้ โดยลํา ดับ ทั้ง จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจภายในและภายนอกของบริษัท การที่บริษัทจะดําเนินธุรกิจให้ เจริญเติบโตได้อย่าง
มั่นคงในระยะยาวนัน้ จําเป็ นต้องสร้างพืน้ ฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพียงพอที่จะป้องกัน และ ลดผลกระทบของความเสี่ยง
อันเกิดขึน้ ได้จากปั จจัยผันแปรต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น ดังนัน้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท มีแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจัดทํานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จํากัด (มหาชน) ขึน้ เพื่อใช้เป็ นนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสําหรับ
พนักงานทุกคน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการปั ญหาอุปสรรคในการทํางาน เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ซึง่ จะทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนีย้ งั เป็ นการส่งเสริมให้มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส

ขอบเขต
เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนัน้ ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบตั ิงานประจําวันของพนักงานทุกคน โดยมีจดุ มุ่งหมายให้
การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

คํานิยาม
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ (ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เหตุ
ฉุก เฉิ น สิ่ งผิ ด ปกติ ที่ จ ะส่ งผลกระทบหรือ สร้างความเสี ย หายหรือ ความล้ม เหลวหรือ ลดโอกาสที่ จะบรรลุค วามสํา เร็จของ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัททัง้ ในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ าย หรือระดับบุคคลได้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

คือ กระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง ในการดําเนินงานของบริษัทตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยจัดให้มีระบบ
และแบบแผนในการปฏิบัติงานด้านความเสี่ ยง เพื่ อ การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ บริษั ท ให้ระดับและขนาดของ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมถึงมีการประเมินควบคุมและตรวจสอบอย่างมีระบบโดยคํานึงถึง
การบรรลุเป้าหมายของบริษัทเป็ นสําคัญ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทและ ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยกําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของ การจัดทําแผนธุรกิจประจําปี การบริหารงาน และ
การตัดสินใจประจําวัน รวมถึงการกระบวนการ บริหารโครงการต่าง ๆ
2. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็ นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการระบุ และ ประเมินความเสี่ยงของ
ั าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมท้งกํ
ั
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทท้งหมด
ต้องได้รบั การดําเนินการดังนี ้
- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว้ โดยคํานึงถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ
ผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
- ติดตามดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากท้ังหมด ต้อง
รายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสามารถเป็ นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้ตงั้ ไว้ ส่งเสริมให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัทฯและผูม้ ีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
2. ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องให้เกิด
ความระมัดระวังในการทํางานและลดโอกาสที่จะทําให้เกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน
3. การจัด ทํา แผนงานโครงการต่ า งๆบริษั ท สามารถนํา ผลของการวิ เคราะห์ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึน้ มาใช้เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทาํ โครงการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯได้
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4. ช่วยให้การกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆของบริษัทมีความสมบูรณ์และความเป็ นไปได้มากขึน้ และสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5. ส่งเสริมให้เกิ ดการเตรียมความพร้อมและแนวทางการแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ และส่งผลกระทบกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
6. ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึน้
7. มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน
8. เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในบริษัทฯและการบูรณาการเข้ากับระบบงานส่วนอื่นๆ ขององค์กร ที่จะร่วมกันผลักดันให้
องค์กรเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ ง
แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
1. ระดับองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประธานมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของบริษัท
2. ระดับฝ่ าย ได้แก่ ผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก และพนักงานภายในองค์กรทุกคน ปฏิบตั ิงานด้านการบริหารความเสี่ยงภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผ่านผูอ้ าํ นวยการสายงานต่าง ๆ
รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ันส์ จํากัด (มหาชน)
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.1 กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่
สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท เป็ นต้น
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
1.2 กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษั ทให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงาน
ต่างๆ มีสว่ นร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
1.3 ดูแ ลและติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามนโยบายการบริห ารความเสี่ ย งภายใต้แ นวทางและนโยบายที่ ได้รบั อนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัท
1.4 กําหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้
1.5 กําหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
1.6 ประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับ องค์ก ร และกํา หนดวิธี ก ารบริห ารความเสี่ ย งนั้น ให้อ ยู่ในระดับ ที่ ย อมรับ ได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาํ หนดไว้
1.7 พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และกาํ หนดมาตรการ / วิธีการควบคุมและ
จัดการความเสีย่ ง สอบทานข้อมูลทัง้ หมดในแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
1.8 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
1.9 มีอาํ นาจที่จะเรียกผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องมาชีแ้ จงหรือแต่งตัง้ และกําหนดบทบาทที่ให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.10 รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงสิ่ง
ที่ตอ้ งดําเนิ น การปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อ งกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีกาํ หนดต่อคณะกรรมการบริษั ทอย่าง
สมํ่าเสมอ
1.11 จัดทําคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจําปี
1.12 จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
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2. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทีมผู้ปฏิบัตงิ าน
ทีมผูป้ ฏิบตั ิงาน หมายถึง ผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก พนักงานภายในองค์กรทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
2.1 เป็ นผูร้ บั แนวทางการบริหารความเสี่ยงไปจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้องที่ตนสังกัด รวมถึงความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รปั ชั่นอันเกิดจากกระบวนการทํางานที่ตนสังกัด
2.2 ดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุ ใน “แบบประเมินและ
ควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการด้วยตนเอง (Risk & Control Self-Assessment : RCSA) ประจําปี ”
2.3 ประเมินผลและจัดทํา “ความคืบหน้าการควบคุมความเสี่ยง” ของแต่ละฝ่ าย/แผนก ให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามกําหนดเวลา ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4 ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย
3. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณา
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงจากการดาํ เนินงานทั่วไป และการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายใน
3.2 พิจารณาให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
3.3 ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นอิสระ
3.4 สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สาํ คัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
4. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4.1 สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ว่าบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชั่น

กระบวนการของการบริหารความเสีย่ ง
บริ ษั ท ฯ ได้ น ํา ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ก ร (Enterprise Risk Management) ตามแนวทางของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) มาใช้เป็ น แนวทางในการบริห ารความ
เสี่ยง ซึง่ มีขนั้ ตอนสําคัญ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
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5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
6. การติดตามผล (Monitoring)
จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ข้างต้น บริษัทมีองค์ประกอบเพิ่มอีก 2 ข้อเพื่อเสริมให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทัง้ 6 ขัน้ ตอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสให้บริหารความเสี่ยงบรรลุวตั ถุประสงค์ คือ
7. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอือ้ อํานวย ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่สาํ คัญสําหรับการบริหารความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมนีม้ ีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย การกําหนดกิจกรรม การบ่งชี ้ และจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปั จจัย เช่น ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม จริยธรรม ในการบริหารความเสี่ยง
การจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และพัฒนาให้เหมาะกับงานที่
รับผิดชอบ
8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการสื่อสารที่ดี เกี่ ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อความ
เข้าใจในบทบาทและความเกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรับทราบระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของฝ่ าย/แผนก ตนเอง
และจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทัง้ จากแหล่งภายนอกและภายใน เพื่อช่วยให้บคุ ลากรสามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิ ภาพ รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในด้าน
รูปแบบและเวลา

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกาํ หนดขึน้ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ
ได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รบั การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่างๆ ดังนี ้
• วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ดา้ นยุทธศาสตร์
• ด้านปฏิบตั ิงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบตั ิงาน
• ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
• ด้านการปฏิบตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
คือ การระบุความเสี่ยง เป็ นการค้นหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึน้ และจะทําให้หน่วยงานและองค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามความหมายดังนี ้ เหตุการณ์ (ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน เหตุฉุกเฉิน
สิ่งผิดปกติ ที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัททัง้ ในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ าย หรือระดับบุคคลได้ ซึง่ การระบุความเสี่ยงมีขนั้ ตอน ดังนี ้
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1. พิจารณาจากกิจกรรม โครงการ กระบวนการทํางานที่เกี่ยวขัอ้ ง ของบริษัทฯ ที่จะทําให้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย
2. การระบุความเสี่ยงหรือการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุโดยพิจารณาแหล่งที่มาของความเสี่ยงทัง้ ปั จจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลทําให้การดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม กระบวนการทํางาน ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมาย
2.1 วิธีการระบุความเสี่ยงที่สาํ คัญ
- วิเคราะห์ทางเดินของงานและเอกสาร หรือวิเคราะห์กระบวนการ
- การระดมสมอง
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
- การเก็บข้อมูลประวัติเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึน้
- อื่นๆ
2.2 แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปั จจัยภายใน อาจมาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
- วัตถุประสงค์ของบริษัท
- นโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงาน กระบวนการทํางาน
- โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน
- ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
- การทุจริตคอร์รปั ชั่น (การทุจริต, การยักยอกทรัพย์ และการตกแต่งบัญชี)
- อื่นๆ
2.3 แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก อาจมาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
- นโยบายของรัฐบาล
- สภาวะเศรษฐกิจ
- การแข่งขัน (คูแ่ ข่งทางการดําเนินธุรกิจ)
- กฎระเบียบ
- เหตุการณ์ธรรมชาติ
- การทุจริตคอร์รปั ชั่น (เจ้าหน้าที่รฐั หรือบุคคลอื่นใดทัง้ ภาครัฐหรือเอกชน)
- อื่นๆ
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3. การจัดประเภทความเสี่ยง สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
3.1 ความเสี่ยงด้า นกลยุท ธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จากการกําหนดแผนกลยุท ธ์และการ
ปฏิ บัติตามแผนกลยุท ธ์อ ย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่ สอดคล้อ งกัน ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุท ธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน
3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆขัน้ ตอน
โดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน หรือการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น อันเกิดจากการปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือการใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ในทุกรูปแบบ การฉ้อโกง การปิ ดบัง อําพรางหลักฐาน เพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ หรือการยักยอกทรัพย์
ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจ
เกิ ด จากปั จ จั ย ภายใน เช่ น การจัด การสภาพคล่ อ ง เครดิ ต เงิ น ลงทุ น หรื อ จากปั จ จั ย ภายนอก เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่
ตกลงไว้ อันส่งผลต่อรายได้ รายจ่าย กําไรขาดทุนของบริษัท รวมถึงการตกแต่งบัญชี โดยการละเว้นในการให้
ข้อมูล หรือเจตนาให้ขอ้ มูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท
3.4 ความเสี่ยงด้านปั จจัยภายนอก (External Risk : E) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
คาดการณ์หรือควบคุมได้ เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทุจริตคอร์รปั ชั่น จากการกระทําใดๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการนําเสนอ การให้คาํ มั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับเงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ
ทรัพ ย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการให้สินบนทุกรู ปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้
ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือ
บุคคล ทําให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คือ การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยนําความเสี่ยงที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 2 มาประเมิน
ความเสี่ยงโดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการดําเนินการก่อนมีมาตรการการควบคุมควมเสี่ยงที่ได้จากการระบุความเสี่ยงใน
ขัน้ ตอนที่ 2 โดยพิจารณาความรุนแรงของความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ก่อนมีการควบคุม (Inherent Risk)
2. ประเมิ นความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์หาโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยง (Likelihood) และระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) ตามเกณฑ์ในการพิจารณาหาระดับโอกาสที่จะเกิดความสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ซึง่ สามารถพิจารณาได้ทงั้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยบริษัทกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 5 ระดับ
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การประเมินระดับโอกาสและระดับความรุ นแรง (ผลกระทบ) ของความเสี่ยง

3. นําระดับความเสี่ยง ข้อ 2 มาประเมินผลกระทบและจัดลําดับการควบคุม ดังนี ้
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การประเมินความเสี่ยงต้องดําเนินการทัง้ ก่อนการจัดทําแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงและหลังจากที่ได้ดาํ เนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว ซึ่งจะทําให้ทราบว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดควรทบทวน
หรือปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
คือ เมื่อความเสี่ยงได้รบั การบ่งชีแ้ ละประเมินความสําคัญแล้ว ผูบ้ ริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
นํา ไปปฏิ บัติ ได้ โดยการพิ จ ารณาทางเลื อ กในการดํา เนิ น การจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ และต้น ทุน ที่ เกิ ด ขึ น้
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบ้ ริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กร
สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)
หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ
• Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์
• Take (เฝ้าระวัง) ยอมรับความเสี่ยงนัน้
• Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดให้นอ้ ยลง / ลดปริมาณความเสียหายให้นอ้ ยลง
• Share ร่วมรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น
• Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอื่น หรือคนอื่น

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ม่ ันใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความ
แตกต่างกันขึน้ อยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสาคัญประการหนึ่งต่อ
กิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
ที่ได้ดาํ เนินการอยู่ในปั จจุบนั และพิจารณาการปฏิบตั ิเพิ่มเติมที่จาํ เป็ น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี ้
การปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมีการกําหนดวันแล้วเสร็จให้ชดั เจน

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามผล (Monitoring)
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคณ
ุ ภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้นาํ ไปประยุกต์ใช้ใน
ทุกระดับขององค์กร ความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้รบั การรายงานต่อผูบ้ ริหารที่
รับผิดชอบ ซึ่งการติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องหรือการติดตามเป็ นราย
ครัง้ การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็ นการดําเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที
และถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน การติดตามเป็ นรายครัง้ เป็ นการดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนัน้ ปั ญหาที่
เกิดขึน้ จะได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีอ้ งค์กรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยง
เพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเนือ้ หาดังต่อไปนี ้
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• รายงานสรุปปั จจัยความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
• การควบคุมที่มีอยู่ และแนวทางการจัดการความเสี่ยง
• หน่วยงาน/ผูร้ บั ผิดชอบ ผลของระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
• ความเสี่ยงสูงสุด 5 ระดับ
• เหตุการณ์ท่ีแม้จะมีโอกาสตํ่า แต่มีผลต่อ ความปลอดภัยต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น การกระทําผิดกฎหมาย ผล
เสียหายสําคัญ ต่อทรัพ ย์สิน การด้อยค่าทรัพย์สิน ชื่อเสียงหน่วยงาน การจัดทํางบและรายงานทางการเงินที่ไม่
เหมาะสม
• รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัท

- ลงนาม (นายวิรฐั สุขชัย)
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

