
                                                                                                             บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

คู่มือการบริหารความเส่ียง (ทบทวน ธนัวาคม 2562)  5  
 
 

 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 บริษทั เด็มโก ้จ  ากดั(มหาชน)ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk 
Management : CRM ) โดยไดพ้ฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทั
ในเครือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้าง
องคก์รใหม่ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้น าไปสู่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ และให้
ผลตอบแทนท่ีดีต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษทัฯจึงก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง 
ดงัน้ี 

1) ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัชั้น 
ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกนั เพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยงาน ใหส้ามารถก าหนดแนวทางและมาตรการท่ีจะลดผลกระทบ
ของความเส่ียงและการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

2) ก าหนดใหมี้กระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีดีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตามแนวปฏิบติัสากล รวมถึง  

1) การคน้หาความเส่ียง  
2) การจดัการความเส่ียง  
3) การติดตามและสอบทาน  
4) การส่ือสารดา้นความเส่ียง  

อยา่งต่อเน่ืองปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทัฯ  
3) ก าหนดให้มีระบบการบริหาร กระบวนการในการประเมินความเส่ียง มาตการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนทรัพยากรท่ีตอ้งใช้เพื่อลดความเส่ียง และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติัตามคู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  

4) ก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ    
บริษทัฯและมีการก าหนดขอบเขตความพร้อมของบริษทัฯในการยอมรับความเส่ียงท่ีอาจจะ
เบ่ียงเบนจากท่ีก าหนดไว ้เป็นระดบัเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) 

5)  ก าหนดให้มีการรายงานความเส่ียงท่ีเกินระดบัความรุนแรง และมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ 
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯต้องรายงานให้  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
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6) ให้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงและกระบวนการในการติดตามดูแลประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงและให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม
ของบริษทัฯในปัจจุบนัและอนาคต 
 

โดยใหค้รอบคลุมความเส่ียง 6 ดา้น 17 ความเส่ียง ดงัน้ี  

1. ความเส่ียงด้านการเงิน 

1.1 สภาพคล่อง การจดัหาเงินทุนและตน้ทุนทางการเงิน 

 ในการบริหารจดัการ คณะกรรมการลงทุนไดก้ าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหาร
สภาพคล่อง  และนโยบายการจดัสรรแหล่งเงินทุน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  
เพื่อน ามาก าหนดกรอบการลงทุนการบริหารสภาพคล่อง และการกูย้ืมเงินของบริษทัฯ โดยจะพิจารณา
แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่อง และแผนการกูย้ืมเงิน กบัด าเนินการก ากบัดูแลการลงทุน 
การบริหารสภาพคล่อง และการกู้ยืมเงินของบริษทัฯให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนด าเนินงาน 
ระเบียบวธีิปฏิบติั ขอ้ก าหนดของ กลต. และ ตลท. รวมถึงนโยบายบริหารความเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 ส าหรับการสอบทาน ปรับเปล่ียนกรอบนโยบาย และแผนด าเนินการ ทั้งในส่วนของการ
ลงทุน, การบริหารสภาพคล่อง และการกู้ยืมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ท่ี เป ล่ียนแปลง ให้
คณะกรรมการลงทุนน าเสนอกรอบนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

   1.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงิน 

              ในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานบางส่วนของบริษัทฯนั้น ในบางคร้ัง
จ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าว บริษทัฯได้
ก าหนดนโยบายใหมี้การซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ไวท้ั้งจ  านวน                  

                  อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริหารมีความมัน่ใจในการคาดการณ์แนวโน้มอตัรา
แลกเปล่ียน บริษทัฯอาจจะพิจารณาไม่ท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 
แต่อาจจะใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืน  หรือ บริษทัฯอาจจะขอให้ผูว้า่จา้งเปิด Letter Of Credit 
ใหก้บัผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์นั้น ๆ โดยตรง 
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2. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

 2.1 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

 การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัของราชการอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายกิจการท่ีบริษทัฯ
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร บริษทัฯไดใ้หค้วามส าคญักบัมาตรการในการ
ติดตามและวิเคราะห์นโยบายดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ
เป็นการล่วงหน้า โดยบริษทัฯเน้นการให้ความร่วมมือ รวมถึงก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติัดว้ยความ
ระมดัระวงัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี กระบวนการดงักล่าว
บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติครอบคลุม การลงทุน และ/หรือการขยายกิจการ ทั้ งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ 
 

 2.2 บริษทัฯไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ระยะสั้น/ยาว 

 บริษทัฯตระหนกัถึงความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  รวมถึงความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ท่ีอาจจะส่งผลให้บริษทัฯไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้ น/ยาว โดยบริษทัฯได้ติดตาม วิเคราะห์ ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด เพื่อประเมินผลกระทบท่ี
จะมีต่อการด าเนินกลยุทธ์ของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจากการก าหนดกระบวนการทบทวนความเส่ียงอย่าง
สม ่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริษทั แล้ว บริษัทฯยงัจดัท าโครงการ Thinking Together 
ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลางโครงการ Leadership Brainstorming Workshop ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
   

 2.3 การลงทุนหรือการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 

       การลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่ หรือ ในตลาดท่ีเปิดข้ึนใหม่ เช่นตลาด
ต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเจริญเติบโต อยา่งไรก็ตามกลยุทธ์ดงักล่าวอาจจะส่งผลให้มี
ความเส่ียงเกิดข้ึนกบัองคก์ร บริษทัฯจึงให้ความส าคญักบักระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน
รวมถึงการก าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกนัความเส่ียงควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการและผลตอบแทนการลงทุน  โดยกระบวนการพิจารณา กลัน่กรอง ได้ด าเนินการผ่าน
คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีมีประสบการณ์ ให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาการลงทุนในธุรกิจท่ีจะสร้างการเจริญเติบโต
และมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัฯภายใตค้วามเส่ียงท่ีเหมาะสม  
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3. ความเส่ียงด้านการตลาด 

 3.1 ความผนัผวนของเศรษฐกิจ 

                 ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทัว่ไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
ตอ้งการบริโภคของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศไทยและประเทศทัว่โลก ความเปล่ียนแปลงอาจจะส่งผลต่อ
งบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน และอาจจะส่งผลต่อเน่ืองถึง ธุรกิจออกแบบ จดัหา 
และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล 

                ท่ีผ่านมา บริษทัฯไดใ้ช้เคร่ืองมือในการบริหาร  วิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานของบริษทัฯดา้น
ความสามารถในการแข่งขนั วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯด้วย
ความระมัดระวงั ก่อนก าหนดกลยุทธ์ท่ี เหมาะสม เช่น การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการไดม้าซ่ึง
กระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอ   บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะประเมินความผนัผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวน
ปัจจยัพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

            3.2 ความผนัผวนของราคา และ ความตอ้งการพลงังาน 

 ความผนัผวนของราคา และ ความตอ้งการพลงังาน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ราคาสินคา้ซ่ึงเป็นตน้ทุนของบริษทัฯ และส่งผลกระทบโดยออ้มกบัการลงทุนของภาคเอกชนท่ีจะมี
การขยายธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีมาของรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการของบริษทัฯ 

      อยา่งไรก็ตามความผนัผวนของราคา และ ความตอ้งการพลงังาน เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจาก
การควบคุมและยากท่ีจะหลีกเล่ียงจากผลกระทบ  บริษทัฯให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว ดว้ยการ
ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  เช่นการควบคุมตน้ทุนงานดว้ยการสั่งซ้ือสินคา้และ
ก าหนดส่งสินค้าจากผูข้ายให้สอดคล้องกับสัญญาท่ีบริษัทฯรับจากผูว้่าจ้าง   รณรงค์การประหยดั
พลงังานจากการใชง้านในบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพ  ส าหรับผลกระทบทางออ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การลดการลงทุนของภาคเอกชน บริษทัฯไดเ้พิ่มช่องทางของรายไดท่ี้หลากหลายทั้งจากงานบริการดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้า พลงังานทดแทน ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภท   
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเส่ียงจากสาเหตุดงักล่าว 

                 3.3 การขยายธุรกิจดว้ยการเขา้ร่วมในกิจการร่วมคา้ และ/หรือร่วมลงทุน 
                  ในกรณีท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมในกิจการคา้ร่วมกบัผูร่้วมลงทุนภายนอกเม่ือบริษทัฯตอ้งการ
ขยายฐานลูกคา้หรือตอ้งการประมูลงานท่ีมีมูลค่าโครงการสูงข้ึน หรือ ตอ้งการร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม บริษทัฯไดก้ าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงจากการเขา้ร่วมในกิจการร่วมคา้
และ/หรือการร่วมลงทุนดงักล่าวบริษทัฯไดใ้ห้ความระมดัระวงัในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูร่้วม
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ทุนก่อนร่วมด าเนินการอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯจะเลือกผูร่้วมทุนท่ีมีสถานะทางการเงิน และ
ความสามารถในการท างานท่ีไม่ดอ้ยไปกวา่บริษทัฯ 

               3.4 ภาวะการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลง 
                 ดว้ยลกัษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต และ
ปัจจยัในการลงทุน อยา่งกวา้งขวาง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสท่ีจะ
เกิดความเปล่ียนแปลง                          

                  บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวดว้ยการเตรียมความพร้อมดา้นบุคคลากร
โดยจดัให้มีบุคคลากรท่ีเพียงพอ  มีระบบบริหารจดัการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จดัให้มี
โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม  รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และให้ความร่วมมือกบัผูท่ี้อยูใ่นห่วง
โซ่อุปทานท าใหเ้ป็นเครือข่ายท่ีมีความเขม้แขง็ พร้อมท่ีจะรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

   4. ความเส่ียงด้านการผลติและบริการ 
         4.1 สถานการณ์รุนแรงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหรือท าให้ธุรกิจหยุดชะงกั ความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติและอุบติัภยัประเภทต่าง ๆ 

               ความเส่ียงขา้งตน้ เป็น ความเส่ียงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯไดล้ดความ
เส่ียงเหล่าน้ีโดยการหามาตรการรองรับความเส่ียง โดยเฉพาะการประกนัภยั  ส าหรับในด้านงาน
ก่อสร้างบริษทัฯจะก าหนดไวใ้นสัญญาของโครงการเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบเหตุความเส่ียง
ท่ีเกิดจากภาวะสุดวิสัย และส าหรับโครงการท่ีมีมูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ บริษทัฯ
จะจดัท าประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความเส่ียงทุกประเภท (Insurance for all risk)  

             4.2 การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน 
                 การเพิ่มข้ึนของต้นทุน มักมีสาเหตุมาจาก ราคาวสัดุเปล่ียนแปลง ผูรั้บจ้างช่วงไม่มี
คุณภาพรวมถึงการด าเนินโครงการท่ีล่าชา้กวา่ก าหนด บริษทัฯไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะลดความเส่ียง
จากเหตุต่าง ๆ โดย 

 - การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนอนัเน่ืองมาจากราคาวสัดุเปล่ียนแปลง 

           เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบ
รับเหมาแบบตายตวั โดยเป็นราคาท่ีก าหนดตั้งแต่เร่ิมประมูลงานจนกระทัง่งานแล้วเสร็จ ซ่ึงใน
ระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวราคาของวสัดุและอุปกรณ์ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
บริษทัฯมีตน้ทุนการด าเนินงานในแต่ละโครงการสูงข้ึน เพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าว ใน
กรณีอุปกรณ์หลกั บริษทัฯจะท าการตกลงกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายตั้งแต่ช่วงของการเร่ิมประมูลงาน เพื่อให้
ไดรั้บการยืนยนัราคาล่วงหนา้ ครอบคลุมระยะเวลาท่ีผูว้า่จา้งพิจารณาราคาและเม่ือลงนามในสัญญา



                                                                                                             บริษัท เด็มโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

คู่มือการบริหารความเส่ียง (ทบทวน ธนัวาคม 2562)  10  
 
 

จา้งบริษทัฯจะออกค าสั่งซ้ือเพื่อควบคุมตน้ทุนให้คงท่ี กรณีวสัดุทัว่ไป ซ่ึงมีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลายราย 
บริษทัฯจะรวบรวมปริมาณสั่งซ้ือจากหลาย ๆ โครงการ เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง ท าให้มีราคาตน้ทุนต่อ
หน่วยท่ีลดลง ดงันั้น ท่ีผา่นมาบริษทัฯจึงไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุทัว่ไปไม่มาก
นกั 

 - การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนอนัเน่ืองมาจาก ผูรั้บจา้งช่วงไม่มีคุณภาพ 

   ปัญหาหน่ึงท่ีพบในธุรกิจก่อสร้างทัว่ไปคือการด าเนินงานและบริหารจดัการโครงการโดย
ผูรั้บจ้างช่วงท่ีไม่มีคุณภาพ จึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในงานและท างาน
ผิดพลาด น ามาซ่ึงความล่าช้าของโครงการอนัอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด าเนินงาน
และความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯในอนาคต เพื่อลดผลกระทบจากความเส่ียงบริษทัฯ จึง
ได้แต่งตั้งและมอบหมายงานโครงการให้แก่ผูจ้ดัการโครงการเป็นผูค้วบคุมดูแลผูรั้บจา้งช่วง โดย
พิจารณาถึงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบนั รวมทั้งความสามารถและความช านาญเฉพาะดา้น
ของผูจ้ดัการโครงการแต่ละราย เพื่อให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมายงานสามารถดูแลและบริหารงานของผู ้
รับจา้งช่วงท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างทัว่ถึง พร้อมกนัน้ี บริษทัฯยงัไดก้ าหนดให้กลุ่มวิศวกรผูบ้ริหารเป็นผูดู้แล
การบริหารจดัการของผูจ้ดัการโครงการอีกชั้นหน่ึงดว้ย 

                  - การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนอนัเน่ืองมาจากโครงการล่าชา้กวา่ก าหนด 

 ในการด าเนินธุรกิจให้บริการแบบรับจา้งก่อสร้าง หากการด าเนินโครงการมีความล่าช้า
จากก าหนดการ อาจจะส่งผลให้บริษทัฯถูกเรียกค่าเสียหายจากความล่าชา้ของการส่งมอบงานไดท้ั้งน้ี 
ในกรณีท่ีความล่าชา้เกิดจากเจา้ของโครงการ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจากผูว้า่จา้งตอ้งการเปล่ียนแปลงแบบ
ก่อสร้าง หรือการขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผูว้่าจ้าง และหากเป็นผลให้โครงการมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนบริษทัฯจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนจากเจา้ของโครงการ เน่ืองจากสัญญาส่วนใหญ่
จะก าหนดใหบ้ริษทัฯสามารถเบิกค่าใชจ่้ายส่วนน้ีได ้

 ส าหรับกรณีท่ีความล่าช้ามีสาเหตุจากผูรั้บจ้างช่วง ซ่ึงผูรั้บจ้างช่วงอาจจะขาดแคลน
เงินทุน หรือขาดแคลนแรงงาน ผูจ้ดัการโครงการจะพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหาทางแกไ้ข โดย
ให้ผูรั้บจา้งช่วงช่วงเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาความล่าชา้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากทีมงานของบริษัทฯเอง บริษัทฯจึงเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโครงการ เช่น ผูอ้  านวยการโครงการและผูจ้ดัการ
โครงการ รวมทั้งการจดัสรรทีมงานใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 5. ความเส่ียงด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
             5.1 ความเส่ียงดา้นบริหารจดัการองคก์ร  

  บริษทัฯได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงดา้นบริหารจดัการองค์กร  ซ่ึงไดแ้ก่
การบริหารความเส่ียงของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั แมก้ารศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ (Feasibility Study) จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลส าเร็จว่าบริษัทฯจะสามารถ
จดัการความเส่ียงและจะท าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้แต่การด าเนินการ
ตามโครงการก็ยงัอาจจะเกิดความเส่ียงไดอี้กซ่ึงอาจจะมีผลกระทบกบัความส าเร็จของโครงการ 

 ดงันั้นการบริหารความเส่ียงดา้นการบริหารจดัการองคก์ร จึงตอ้งครอบคลุมความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบประมาณ ความเส่ียงดา้นการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงความเส่ียงดา้น Cost 
Overrun ความเส่ียงดา้นก าหนดเวลา และความเส่ียงดา้นเทคนิค ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในการ
วางแผนการปฏิบติั การแกไ้ขติดตามผล เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายกบัโครงการ กิจกรรมต่าง 
ๆ ซ่ึงอาจจะจ าแนกปัจจยัเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์รแบ่งไดเ้ป็น 5 
ดา้น คือ 

(1). ดา้นกลยทุธ์  
(2). ดา้นการปฏิบติังาน  
(3). ดา้นนโยบาย  
(4). ดา้นการเงิน  
(5). ดา้นเหตุการณ์ภายนอก 

 โดยความเส่ียงในองค์กร เช่น สถานท่ีท างานไม่ปลอดภยั วฒันธรรมองค์กรท่ีไม่เอ้ือต่อ
การสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การฝึกอบรมพนักงานท่ีไม่เพียงพอ และความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เป็นตน้ 

 ส่วนความเส่ียงภายนอกองค์กร เช่น การเปล่ียนแปลงในขอ้กฎหมาย การเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี เป็น
ตน้ 

  5.2 ความเส่ียงดา้นบุคลากร 
                 ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างสูง   
บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ให้คงอยู่กบับริษทัฯทั้งน้ีเพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตให้กบัธุรกิจของบริษทัฯรวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ระดบัชั้น  ส าหรับความเส่ียงท่ีเก่ียวกบับุคลากร มกัเกิดจาก บริษทัฯมีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากร
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ขาดความรู้ความสามารถ รวมถึงการพึ่งพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม   บริษทัฯไดก้ าหนดมาตรการท่ีจะลด
ความเส่ียงดา้นบุคลากรจากเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี 

    - ความเส่ียงจากก าลงัคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทางธุรกิจ 

 ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตวั อาจจะท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน 
บริษทัฯจึงให้ความส าคญักับปัจจยัดังกล่าว โดยจดัให้มีการติดตาม และประเมินสภาวการณ์ของ
เศรษฐกิจอยา่งสม ่าเสมอ ขณะเดียวกนัก็สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรคุณภาพมีความผกูพนักบัองคก์ร มี
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ เป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถ 
รวมถึงก าหนดแนวทางความกา้วหนา้ในการท างานตามสายงานเพื่อให้พนกังานมีความเช่ือมัน่ท่ีจะอยู่
กบัองคก์รในระยะยาว 

 - ความเส่ียงจากการพึ่งพาวศิวกร 

         บริษทัฯด าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าย่อยงานก่อสร้างสายส่ง และงานเสาโทรคมนาคม ซ่ึงในการรับงานและการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ  าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพา
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิศวกรผูท้  าหนา้ท่ีควบคุมและ
บริหารโครงการ ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการโครงการ ซ่ึงหากบริษทัฯสูญเสียวิศวกรเหล่าน้ีไปย่อมส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจดัการ 

   บริษทัฯตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจจึง
ก าหนดมาตรการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ดว้ยการจดัใหมี้สวสัดิการและมาตรการจูงใจพนกังานให้
มีความผูกพนักบัองคก์รในระยะยาว นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมี
การกระจายอ านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 

 - ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหาร 

  คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯและผูร่้วมก่อตั้งบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ยาวนานใน
ธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานดา้นเสาโทรคมนาคม คุณสมบติัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีท า
ให้บริษทัฯประสบความส าเร็จในการติดต่อลูกคา้และไดรั้บความไวว้างใจให้ด าเนินงานมาโดยตลอด 
ดงันั้น หากมีการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร อาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับ
งานและผลการด าเนินงานของบริษทัฯในอนาคต  เพื่อลดการพึ่ งพาผูบ้ริหารดังกล่าว บริษทัฯได้
ก าหนดนโยบายเพื่อกระจายอ านาจการบริหารงานดว้ยการแต่งตั้งและมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้แก่
คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัประสบการณ์
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และความรู้ความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหารงานโครงการบรรลุตามแผนงานท่ีวางไวภ้ายใต้
เง่ือนไขของตารางเวลาท่ีก าหนด 

 5.3 ความเส่ียงดา้นการบริหารแผนสืบทอดต าแหน่ง 
 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯมีนโยบายก ากบัดูแลให้มีแผนสืบ
ทอดต าแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง เช่น กรรมการผูจ้ดัการ รอง
กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย เป็นตน้ เพื่อให้มัน่ใจวา่การวางแผนบุคลากร
ในต าแหน่งส าคญัและต าแหน่งวิกฤตจะสามารถป้องกนั บรรเทา หรือยบัย ั้ง ความเส่ียงดา้นการบริหาร
แผนสืบทอดต าแหน่ง ดงัน้ี 

  (1) ความเส่ียงจากต าแหน่งงานผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษทัฯวา่งลง 

  (2) ความเส่ียงจากการมีผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน ท่ีดอ้ยศกัยภาพ (ดอ้ยพฒันา) 

 (3) ความเส่ียงจากการมอบหมายต าแหน่งงานท่ีมีผลต่อเป้าหมายของธุรกิจ ให้กับ    
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้งาน ศกัยภาพสูง ไม่ตรงกบัทกัษะความสามารถ 

  (4) ความเส่ียงจากผูบ้ริหาร หัวหน้างานศกัยภาพสูงใหม่ไม่เป็นท่ียอมรับของคนภายใน
  บริษทัฯ 

  จึงก าหนดให้มีนโยบายการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากรท่ีจะสามารถทดแทนบุคลากรใน
ต าแหน่งเส่ียงได ้รวมทั้งหลกัเกณฑ์การสรรหา คดัเลือก โอนยา้ยไวล่้วงหนา้ รวมทั้งการแสวงหาปัจจยั
น าเขา้หรือบุคลากรท่ีมีโอกาสพฒันาเพื่อใหเ้ขา้ตามสมรรถนะหลกัและทกัษะจ าเป็น เพื่อการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ ทิศทาง แผนกลยทุธ์ พนัธกิจและค่านิยมในอนาคต 

6. ความเส่ียงด้านการทุจริต 

 การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษทัฯ
ด าเนินการเชิงรุก เพื่อระบุ ประเมิน และทบทวนความเส่ียงด้านการทุจริตขององค์กร รวมทั้ง สร้าง
ความตระหนักถึงความเส่ียงด้านการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึน และผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงดา้นการทุจริตไดถู้กระบุ และจดัการอย่างทนัท่วงที 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของทุกหน่วยงานตอ้งให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลความเส่ียงดา้นการทุจริต
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหน่วยงานของตน 

 6.1 ความเส่ียงจากการยกัยอกทรัพยสิ์น 
 การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีน าไปสู่การครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัฯอย่างไม่ถูกตอ้ง 
หรือเป็นเหตุให้บริษทัฯสูญเสีย ทรัพยสิ์น โอกาสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาท่ีจะหาประโยชน์
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ต่อตนเองและผูอ่ื้น (อาทิเช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป็นตน้) 
 6.2 ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 การใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบกระท าการใด ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์อนัมิควรได ้ทั้ง
ต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอ่ื้น ทั้งน้ี การคอร์รัปชัน่ ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การขดัแยง้
ทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวก 

 6.3 ความเส่ียงจากการทุจริตในการรายงาน 
 การปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางการเงิน เช่น งบการเงิน บนัทึกการเงิน 
หรือรายงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิดบงัการยกัยอกทรัพยห์รือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเพื่อหา
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงส่งผลให้งบการเงิน บนัทึกการเงิน หรือรายงานต่าง ๆ ของบริษทัฯไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

      มาตรการป้องกนัการทุจริตสามารถช่วยบริษทัฯลดความเส่ียงท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดการทุจริต
ในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมิน ความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและปฏิบติังานตามการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริต ตลอดจน การสร้างจิตส านึกและค่านิยมใน
การต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษทัฯ เป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยป้องกนั การเกิดการ
ทุจริตในองคก์ร 

 


