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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทต้องเผชิญภาวะความเส่ียงที่ซับซ้อนและรุนแรงขึน้โดยลาํดับ ทั้งจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจภายในและภายนอกของบรษัิท การที่บรษัิทจะดาํเนินธุรกิจให ้เจรญิเติบโตไดอ้ย่าง

มั่นคงในระยะยาวนัน้ จาํเป็นตอ้งสรา้งพืน้ฐานการบรหิารความเส่ียงที่ดีเพียงพอที่จะป้องกัน และ ลดผลกระทบของความเส่ียง

อนัเกิดขึน้ไดจ้ากปัจจยัผนัแปรตา่งๆ รวมถึงความเส่ียงจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันัน้เพื่อใหห้น่วยงานตา่งๆ ในบรษัิท มีแนวทาง

การบริหารความเส่ียงไปในทิศทางเดียวกนั คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจึงจดัทาํนโยบายการบรหิารจดัการความเส่ียงของ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส ์จาํกัด (มหาชน) ขึน้เพื่อใชเ้ป็นนโยบายบริหารจัดการความเส่ียงในการปฏิบัติงานสาํหรบั

พนกังานทกุคน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อจดัการปัญหาอุปสรรคในการทาํงาน เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคแ์ละผลกระทบที่

อาจเกิดขึน้ ซึง่จะทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร นอกจากนีย้งัเป็นการสง่เสรมิใหมี้การกาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี และดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สจุรติ โปรง่ใส  

ขอบเขต 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินงานมีความต่อเน่ืองและบรรลตุามวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ดงันัน้ทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการบริหาร

ความเส่ียงโดยใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นกระบวนการหนึ่งในการปฏิบติังานประจาํวนัของพนกังานทกุคน โดยมีจดุมุ่งหมายให้

การบรหิารความเส่ียงถกูปลกูฝังเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 

คาํนิยาม 

 ความเส่ียง คือ เหตุการณ ์(ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึน้ภายใตส้ถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอน เหตุ

ฉุกเฉิน ส่ิงผิดปกติ ที่จะส่งผลกระทบหรือสรา้งความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสาํเร็จของ

เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องบรษัิททัง้ในระดบัองคก์ร สายงาน ฝ่าย หรอืระดบับคุคลได ้
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  

 คือ กระบวนการดาํเนินการเก่ียวกบัความเส่ียง ในการดาํเนินงานของบรษัิทตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้โดยจดัใหมี้ระบบ

และแบบแผนในการปฏิบัติงานดา้นความเส่ียง เพื่อการจัดการความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้ระดับและขนาดของ

ผลกระทบที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัที่บริษัทสามารถยอมรบัได ้รวมถึงมีการประเมินควบคุมและตรวจสอบอย่างมีระบบโดยคาํนึงถึง

การบรรลเุปา้หมายของบรษัิทเป็นสาํคญั 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจภายในความเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทและ ตอบสนองต่อความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยกาํหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นสว่นหนึ่งของ การจดัทาํแผนธุรกิจประจาํปี การบรหิารงาน และ

การตดัสินใจประจาํวนั รวมถึงการกระบวนการ บรหิารโครงการตา่ง ๆ   

2. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนของบรษัิทเป็นเจา้ของความเส่ียง ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการระบ ุและ ประเมินความเส่ียงของ

หน่วยงานที่ตนเองรบัผิดชอบ รวมท้งักาํหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจดัการความเส่ียง  

3. ความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิทท้งัหมด ตอ้งไดร้บัการดาํเนินการดงันี ้   

- ระบคุวามเส่ียงอย่างทนัเวลา  

- ประเมินโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบหากเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว  

- จดัการความเส่ียงใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียงที่กาํหนดไว ้โดยคาํนึงถึง ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งและ

ผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการจดัการความเส่ียงดงักลา่ว  

- ติดตามดแูล เพื่อใหม้ั่นใจวา่ความเส่ียงของบรษัิท ไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม  

4. ความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ และกลยุทธข์องบริษัท ซึ่งมีความเส่ียงอยู่ในระดบัสงูและสงูมากท้ังหมด ตอ้ง

รายงานใหค้ณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท รบัทราบ 

ประโยชนข์องการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสามารถเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบริษัทฯที่ไดต้ัง้ไว ้ส่งเสริมใหเ้กิดความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บับริษัทฯและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมการกาํกับดูแล

กิจการที่ดี 

2. สง่เสรมิใหพ้นกังานเกิดความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียง ซึง่จะส่งผลตอ่เน่ืองใหเ้กิด

ความระมดัระวงัในการทาํงานและลดโอกาสที่จะทาํใหเ้กิดการสญูเสียจากการดาํเนินงาน 

3. การจัดทําแผนงานโครงการต่างๆบริษัทสามารถนําผลของการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ เกิดขึน้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจที่จะทาํหรอืไม่ทาํโครงการใดๆที่จะสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯได ้
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4. ช่วยใหก้ารกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธต์่างๆของบริษัทมีความสมบูรณแ์ละความเป็นไปไดม้ากขึน้และสอดคลอ้งกับ

ระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

5. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพรอ้มและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้และส่งผลกระทบกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท 

6. ผูบ้รหิารมีขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้งรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

7. มีการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมโดยคาํนงึถึงความคุม้คา่ในการลงทนุ 

8. เกิดการมีส่วนรว่มของพนกังานในบรษัิทฯและการบูรณาการเขา้กบัระบบงานส่วนอื่นๆ ขององคก์ร ที่จะรว่มกนัผลกัดนัให้

องคก์รเกิดผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 แบง่เป็น 2 ระดบั คือ  

1. ระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประธานมีหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของบรษัิท 

2. ระดบัฝ่าย ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก และพนกังานภายในองคก์รทุกคน ปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงภายใตก้าร

กาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ผ่านผูอ้าํนวยการสายงานตา่ง ๆ 

รูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท หาญ เอ็นจเินียริ่ง โซลูช่ันส ์จาํกัด (มหาชน) 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.1 กาํหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆที่

สาํคญั เช่น ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทนุ และความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงบรษัิท เป็นตน้ 

เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทใหเ้ห็นชอบ โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

1.2 กาํหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงาน

ตา่งๆ มีสว่นรว่ม ในการบรหิารและควบคมุความเส่ียง 

1.3 ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

1.4 กาํหนดเกณฑก์ารวดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงที่บรษัิทยอมรบัได ้

1.5 กาํหนดมาตรการที่จะใชใ้นการจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมตอ่สภาวการณ ์

1.6 ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และกาํหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ รวมทั้ง

ควบคมุดแูลใหมี้การบรหิารความเส่ียงตามวิธีการที่กาํหนดไว ้

1.7 พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอร์รปัชั่น และกาํหนดมาตรการ / วิธีการควบคุมและ

จดัการความเสีย่ง สอบทานขอ้มูลทัง้หมดในแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รปัชั่น   

1.8 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคมุ

ความเส่ียง 

1.9 มีอาํนาจที่จะเรยีกผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งมาชีแ้จงหรือแต่งตัง้และกาํหนดบทบาทที่ใหผู้ป้ฏิบติังานทกุระดบัมีหนา้ที่บรหิาร

ความเส่ียงตามความเหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบรหิารความเส่ียงบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

1.10 รายงานผลเก่ียวกบัการบรหิาร การดาํเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบรษัิทและการเปล่ียนแปลงต่างๆรวมถึงส่ิง

ที่ตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาํหนดต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ 

1.11 จดัทาํคูมื่อการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร ประจาํปี 

1.12 จดัวางระบบบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
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2. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของทมีผู้ปฏิบัตงิาน 

 ทีมผูป้ฏิบติังาน หมายถึง ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก พนกังานภายในองคก์รทกุคน มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบดงันี ้

2.1 เป็นผูร้บัแนวทางการบรหิารความเส่ียงไปจดัทาํแผนรองรบัความเส่ียงในงานที่เก่ียวขอ้งที่ตนสงักดั  รวมถึงความเส่ียง

จากการทจุรติคอรร์ปัชั่นอนัเกิดจากกระบวนการทาํงานที่ตนสงักดั 

2.2 ดาํเนินการและรายงานผลการดาํเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระบุ ใน “แบบประเมินและ

ควบคมุความเส่ียงดา้นปฏิบติัการดว้ยตนเอง (Risk & Control Self-Assessment : RCSA) ประจาํปี” 

2.3 ประเมินผลและจัดทาํ “ความคืบหนา้การควบคุมความเส่ียง” ของแต่ละฝ่าย/แผนก ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง ตามกาํหนดเวลา ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2.4 ปฏิบติังานอื่นๆตามที่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมอบหมาย 

3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณา

เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงจากการดาํเนินงานทั่วไป  และการบริหารความเส่ียงอนัเกิดจากการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอตอ่ระบบการควบคมุภายใน 

3.2 พจิารณาใหค้วามเหน็ตอ่การตดิตามการปฏิบตัติามมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รปัชั่น 

3.3 ติดตามการบรหิารความเส่ียงอย่างเป็นอิสระ 

3.4 ส่ือสารกบัคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเพื่อใหเ้ขา้ใจความเส่ียงที่สาํคญัและเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 

4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.1 สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง ว่าบริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล เพียงพอตอ่ระบบการควบคมุภายใน  โดยเฉพาะความเส่ียงจากการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

กระบวนการของการบริหารความเสีย่ง 

 บริษัทฯ ได้นําระบบการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ตามแนวทางของ The 

Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ

เส่ียง ซึง่มีขัน้ตอนสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 

2. การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification)  

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

4. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response)  
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5. กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) 

6. การติดตามผล (Monitoring) 

 จากกระบวนการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ COSO ขา้งตน้ บริษัทมีองคป์ระกอบเพิ่มอีก 2 ขอ้เพื่อเสริมให้

กระบวนการบรหิารความเส่ียงทัง้ 6 ขัน้ตอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสใหบ้รหิารความเส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค ์คือ 

7. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment)  

 บริษัทฯ จะจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอือ้อาํนวย ซึ่งเป็นพืน้ฐานที่สาํคญัสาํหรบัการบริหารความเส่ียง 

สภาพแวดลอ้มนีมี้อิทธิพลต่อการกาํหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมาย การกาํหนดกิจกรรม การบ่งชี ้และจดัการความเส่ียงของบรษัิทฯ   

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รประกอบดว้ยหลายปัจจยั เช่น  ปรชัญา ความเช่ือ วฒันธรรม จริยธรรม ในการบริหารความเส่ียง  

การจดัใหมี้โครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสม การคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ซื่อสตัย ์และพฒันาใหเ้หมาะกับงานที่

รบัผิดชอบ  

8. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)   

 บริษัทฯ จะจัดใหมี้ระบบการส่ือสารที่ดี  เก่ียวกับนโยบายการบริหารความเส่ียง ใหแ้ก่พนักงานทุกคน  เพื่อความ

เขา้ใจในบทบาทและความเก่ียวขอ้งในการบรหิารความเส่ียง รวมถึงรบัทราบระดบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งของฝ่าย/แผนก ตนเอง   

และจดัใหมี้ช่องทางการรบัขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รทัง้จากแหล่งภายนอกและภายใน  เพื่อช่วยใหบ้คุลากรสามารถ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   รวมถึงจัดใหมี้การบันทึกและส่ือสารอย่างเหมาะสมทั้งในดา้น

รูปแบบและเวลา 

ข้ันตอนที ่1 การกาํหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting)  

 องคก์รควรมั่นใจว่าวตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดขึน้มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธแ์ละความเส่ียงที่องคก์รยอมรบั

ได ้โดยทั่วไปวตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธค์วรไดร้บัการบนัทกึเป็นลายลกัษณอ์กัษรและสามารถพิจารณาไดใ้นดา้นตา่งๆ ดงันี ้ 

• วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย วตัถปุระสงคด์า้นยทุธศาสตร ์ 

• ดา้นปฏิบติังาน เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพ ผลการปฏิบติังาน  

• ดา้นการรายงาน เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

• ดา้นการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ 

ข้ันตอนที ่2 การระบคุวามเสี่ยง (Risk Identification) 

 คือ การระบคุวามเส่ียง เป็นการคน้หาความเส่ียงที่มีโอกาสเกิดขึน้และจะทาํใหห้น่วยงานและองคก์รไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์ 

ตามความหมายดงันี ้ เหตุการณ ์(ในอนาคต) ที่อาจเกิดขึน้ภายใตส้ถานการณท์ี่มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอน เหตฉุุกเฉิน 

ส่ิงผิดปกติ ที่จะส่งผลกระทบหรือสรา้งความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสาํเร็จของเป้าหมายและ

วตัถปุระสงคข์องบรษัิททัง้ในระดบัองคก์ร สายงาน ฝ่าย หรอืระดบับคุคลได ้ ซึง่การระบคุวามเส่ียงมีขัน้ตอน ดงันี ้
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1. พิจารณาจากกิจกรรม โครงการ กระบวนการทาํงานที่เก่ียวขัอ้ง ของบรษัิทฯ ที่จะทาํใหไ้ม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

และเปา้หมาย 

2. การระบคุวามเส่ียงหรอืการคน้หาความเส่ียงและสาเหตโุดยพิจารณาแหลง่ที่มาของความเส่ียงทัง้ปัจจยัภายในและ

ภายนอกที่มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานของแตล่ะกิจกรรม กระบวนการทาํงาน ไม่บรรลวุตัถปุระสงคเ์ปา้หมาย 

2.1 วิธีการระบคุวามเส่ียงที่สาํคญั 

- วิเคราะหท์างเดินของงานและเอกสาร หรอืวิเคราะหก์ระบวนการ 

- การระดมสมอง 

- จดัประชมุเชิงปฏิบติัการ 

- การเก็บขอ้มลูประวติัเหตกุารณค์วามเสียหายที่เกิดขึน้ 

- อื่นๆ 

2.2 แหลง่ที่มาของความเส่ียงจากปัจจยัภายใน อาจมาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

- วตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

- นโยบายและกลยทุธก์ารดาํเนินงาน กระบวนการทาํงาน 

- โครงสรา้งองคก์รและระบบการบรหิารงาน 

- ขอ้มลูทางบญัชีและการเงิน 

- การทจุรติคอรร์ปัชั่น (การทจุรติ, การยกัยอกทรพัย ์และการตกแตง่บญัชี) 

- อื่นๆ 

2.3 แหลง่ที่มาของความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก อาจมาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

- นโยบายของรฐับาล 

- สภาวะเศรษฐกิจ 

- การแข่งขนั (คูแ่ข่งทางการดาํเนินธุรกิจ) 

- กฎระเบียบ 

- เหตกุารณธ์รรมชาติ 

- การทจุรติคอรร์ปัชั่น (เจา้หนา้ที่รฐั หรอืบคุคลอื่นใดทัง้ภาครฐัหรอืเอกชน) 

- อื่นๆ 
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3. การจดัประเภทความเส่ียง สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท 

3.1 ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์และการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์

โครงสรา้งองคก์ร ภาวะการณแ์ข่งขนั 

3.2 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบติังานทกุๆขัน้ตอน

โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรในการปฏิบติังาน  หรือการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น  อนัเกิดจากการปฏิบติัหรอืละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ หรอืการใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ที่โดยมิชอบ

ในทกุรูปแบบ  การฉอ้โกง การปิดบงั อาํพรางหลกัฐาน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์นัมิควรได ้หรือการยกัยอกทรพัย ์

ซึง่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงาน  

3.3 ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารจดัการทางการเงิน โดยอาจ

เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การจัดการสภาพคล่อง เครดิต เงินลงทุน หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที่

ตกลงไว ้ อนัส่งผลต่อรายได ้รายจ่าย กาํไรขาดทุนของบริษัท  รวมถึงการตกแต่งบญัชี โดยการละเวน้ในการให้

ขอ้มลู หรอืเจตนาใหข้อ้มลูเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบรษัิท 

3.4 ความเส่ียงดา้นปัจจยัภายนอก  (External Risk : E) หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

คาดการณห์รอืควบคมุได ้ เช่น กฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การทจุรติคอรร์ปัชั่น  จากการกระทาํใดๆ ไม่วา่จะ

เป็นการนาํเสนอ การใหค้าํมั่นสญัญา การขอ การเรียกรอ้ง การใหห้รือการรบัเงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด หรือ

ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงการใหสิ้นบนทุกรูปแบบ กับเจา้หน้าที่ของรฐั หรือบุคคลอื่นใด ทั้งใน

ภาครฐัและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบัติหนา้ที่ เพื่อให้

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ  รวมถึงเหตุการณ์อันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือ

บคุคล ทาํใหเ้กิดผลกระทบตอ่ช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์และการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิท 

ข้ันตอนที ่3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 คือ  การวดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงว่ามีมากนอ้ยเพียงใดโดยนาํความเส่ียงที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 2 มาประเมิน

ความเส่ียงโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. พิจารณาความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการดาํเนินการก่อนมีมาตรการการควบคุมควมเส่ียงที่ไดจ้ากการระบุความเส่ียงใน

ขัน้ตอนที่ 2 โดยพิจารณาความรุนแรงของความเส่ียงและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ก่อนมีการควบคมุ (Inherent Risk) 

2. ประเมินความเส่ียงโดยการวิเคราะหห์าโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ตามเกณฑใ์นการพิจารณาหาระดบัโอกาสที่จะเกิดความส่ียง (Likelihood) และระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ซึง่สามารถพิจารณาไดท้ัง้เชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณโดยบรษัิทกาํหนดเกณฑก์ารประเมินไว ้5 ระดบั  
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การประเมินระดับโอกาสและระดับความรุนแรง (ผลกระทบ) ของความเส่ียง 

 

3. นาํระดบัความเส่ียง ขอ้ 2 มาประเมินผลกระทบและจดัลาํดบัการควบคมุ ดงันี ้
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 การประเมินความเส่ียงตอ้งดาํเนินการทัง้ก่อนการจดัทาํแผนการจดัการบรหิารความเส่ียงและหลงัจากที่ไดด้าํเนินการ

ตามแผนการบรหิารความเส่ียงแลว้ ซึ่งจะทาํใหท้ราบว่าแผนจดัการความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดควรทบทวน

หรอืปรบัปรุงแผนบรหิารความเส่ียงหรอืไม่ 

ข้ันตอนที ่4 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)  

 คือ เม่ือความเส่ียงไดร้บัการบ่งชีแ้ละประเมินความสาํคญัแลว้ ผูบ้รหิารตอ้งประเมินวิธีการจดัการความเส่ียงที่สามารถ

นําไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดาํเนินการจะต้องคาํนึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่ เกิดขึน้

เปรียบเทียบกบัผลประโยชนท์ี่จะไดร้บัเพื่อใหก้ารบรหิารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผูบ้รหิารอาจตอ้งเลือกวิธีการจดัการความเส่ียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึน้และผลกระทบของเหตุการณ์ใหอ้ยู่ในช่วงที่องคก์ร

สามารถยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

 หลกัการตอบสนองความเส่ียง คือ 

• Avoid (การหลีกเล่ียง) ลดโอกาสที่จะเกิดใหเ้หลือศนูย ์

• Take (เฝา้ระวงั) ยอมรบัความเส่ียงนัน้ 

• Treat (ควบคมุ) ลดโอกาสที่จะเกิดใหน้อ้ยลง / ลดปรมิาณความเสียหายใหน้อ้ยลง 

• Share รว่มรบัความเส่ียงกบัองคก์รอื่น หรอืคนอื่น 

• Transfer โอนความเส่ียงไปใหอ้งคก์รอื่น หรอืคนอื่น 

ข้ันตอนที ่5 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  

 คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดมี้การจัดการความเส่ียง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความ

แตกต่างกันขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ลกัษณะธุรกิจ โครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์ร ส่ิงสาคัญประการหนึ่งต่อ

กิจกรรมการควบคมุ คือ การกาํหนดบคุลากรภายในองคก์รเพื่อรบัผิดชอบในการพิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง

ที่ไดด้าํเนินการอยู่ในปัจจบุนั และพิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมที่จาํเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียง นอกจากนี้

การปฏิบติัเพื่อลดความเส่ียงขององคก์รควรจะตอ้งมีการกาํหนดวนัแลว้เสรจ็ใหช้ดัเจน 

ข้ันตอนที ่6 การตดิตามผล (Monitoring)  

 เพื่อใหม้ั่นใจว่าการจดัการความเส่ียงมีคณุภาพและมีความเหมาะสม และการบรหิารความเส่ียงไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้น

ทกุระดบัขององคก์ร ความเส่ียงทัง้หมดที่มีผลกระทบสาํคญัต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รไดร้บัการรายงานต่อผูบ้รหิารที่

รบัผิดชอบ ซึ่งการติดตามการบรหิารความเส่ียงสามารถทาํได ้2 ลกัษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเน่ืองหรือการติดตามเป็นราย

ครัง้ การติดตามอย่างต่อเน่ืองเป็นการดาํเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างทนัท่วงที 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบติังาน การติดตามเป็นรายครัง้ เป็นการดาํเนินการภายหลงัจากเกิดเหตุการณ ์ดงันัน้ปัญหาที่

เกิดขึน้จะไดร้บัการแกไ้ขอย่างรวดเรว็หากองคก์รมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีอ้งคก์รควรมีการจดัทาํรายงานความเส่ียง

เพื่อใหก้ารติดตามการบรหิารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้
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• รายงานสรุปปัจจยัความเส่ียง ระดบัความเส่ียง 

• การควบคมุที่มีอยู่ และแนวทางการจดัการความเส่ียง 

• หน่วยงาน/ผูร้บัผิดชอบ ผลของระดบัความเส่ียงหลงัการควบคมุ 

• ความเส่ียงสงูสดุ 5 ระดบั 

• เหตุการณ์ที่แมจ้ะมีโอกาสตํ่า แต่มีผลต่อ ความปลอดภัยต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น การกระทาํผิดกฎหมาย ผล

เสียหายสาํคัญต่อทรพัยสิ์น การดอ้ยค่าทรพัยสิ์น ช่ือเสียงหน่วยงาน การจัดทาํงบและรายงานทางการเงินที่ไม่

เหมาะสม 

• รายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืคณะกรรมการบรษัิท  
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 (นายวิรฐั สขุชยั) 

 (รกัษาการ) ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 




