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นโยบายการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
บริ ษทั เด็มโก้ จากัด(มหาชน)ให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk
Management : CRM ) โดยได้พฒั นาแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั
ในเครื อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้ าง
องค์กรใหม่ เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดย
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นาไปสู่ การกากับดู แลกิ จการที่ดี อีกทั้งสร้ างความพึงพอใจกับลู กค้า และให้
ผลตอบแทนที่ ดีต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย บริ ษทั ฯจึงกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
1) กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับชั้น
ซึ่ งต้องทาความเข้าใจ มี จิตส านึ กและความรั บผิดชอบร่ วมกัน เพื่ อพัฒนาศัก ยภาพในการ
บริ หารความเสี่ ยงของหน่วยงาน ให้สามารถกาหนดแนวทางและมาตรการที่จะลดผลกระทบ
ของความเสี่ ยงและการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ
2) กาหนดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ดีมีคุณภาพที่เหมาะสมตามแนวปฏิบตั ิสากล รวมถึง
1) การค้นหาความเสี่ ยง
2) การจัดการความเสี่ ยง
3) การติดตามและสอบทาน
4) การสื่ อสารด้านความเสี่ ยง
อย่างต่อเนื่ องปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั ฯ
3) กาหนดให้มีระบบการบริ หาร กระบวนการในการประเมิ นความเสี่ ยง มาตการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนทรัพยากรที่ตอ้ งใช้เพื่อลดความเสี่ ยง และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4) ก าหนดระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) ที่ มี ผ ลต่ อ การบรรลุ เป้ า หมายของ
บริ ษทั ฯและมีการกาหนดขอบเขตความพร้อมของบริ ษทั ฯในการยอมรับความเสี่ ยงที่อาจจะ
เบี่ยงเบนจากที่กาหนดไว้ เป็ นระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
5) กาหนดให้มีการรายงานความเสี่ ยงที่ เกิ นระดับความรุ นแรง และมี ผลกระทบต่อแผนธุ รกิ จ
แผนกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ัท ฯต้อ งรายงานให้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ก ร และ
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
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6) ให้มีการทบทวนนโยบายบริ หารความเสี่ ยงและกระบวนการในการติดตามดูแลประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงและให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของบริ ษทั ฯในปัจจุบนั และอนาคต
โดยให้ครอบคลุมความเสี่ ยง 6 ด้าน 17 ความเสี่ ยง ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้ านการเงิน
1.1 สภาพคล่อง การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
ในการบริ หารจัดการ คณะกรรมการลงทุนได้กาหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริ หาร
สภาพคล่อง และนโยบายการจัดสรรแหล่งเงินทุน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อนามากาหนดกรอบการลงทุนการบริ หารสภาพคล่อง และการกูย้ ืมเงินของบริ ษทั ฯ โดยจะพิจารณา
แผนการลงทุน แผนการบริ หารสภาพคล่อง และแผนการกูย้ ืมเงิน กับดาเนิ นการกากับดู แลการลงทุน
การบริ หารสภาพคล่ อง และการกู้ยืม เงิ นของบริ ษ ทั ฯให้เป็ นไปตามกรอบนโยบาย แผนดาเนิ นงาน
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ข้อกาหนดของ กลต. และ ตลท. รวมถึงนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับการสอบทาน ปรับเปลี่ยนกรอบนโยบาย และแผนดาเนิ นการ ทั้งในส่ วนของการ
ลงทุ น , การบริ ห ารสภาพคล่ อ ง และการกู้ ยื ม ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง ให้
คณะกรรมการลงทุนนาเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.2 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเงิน
ในการจัดหาวัส ดุ และอุ ป กรณ์ ในการดาเนิ น งานบางส่ วนของบริ ษ ัท ฯนั้น ในบางครั้ ง
จาเป็ นต้องสั่งซื้ อวัสดุ และอุปกรณ์ จากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ ยงจากปั จจัยดังกล่ าว บริ ษทั ฯได้
กาหนดนโยบายให้มีการซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้ท้ งั จานวน
อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริ หารมี ความมัน่ ใจในการคาดการณ์ แนวโน้มอัตรา
แลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯอาจจะพิจารณาไม่ทาสัญญาซื้ อเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า (Forward Contract)
แต่อาจจะใช้เครื่ องมือทางการเงินประเภทอื่น หรื อ บริ ษทั ฯอาจจะขอให้ผูว้ า่ จ้างเปิ ด Letter Of Credit
ให้กบั ผูผ้ ลิตวัสดุอุปกรณ์น้ นั ๆ โดยตรง
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2. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์
2.1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรื อ ข้อบังคับของราชการอาจจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ หรื อการขยายกิจการที่บริ ษทั ฯ
กาหนดเป็ นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับมาตรการในการ
ติดตามและวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯเน้นการให้ความร่ วมมือ รวมถึ งกาหนดขั้นตอนในการปฏิบตั ิดว้ ยความ
ระมัดระวังให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าว
บริ ษ ัท ฯได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ัติ ค รอบคลุ ม การลงทุ น และ/หรื อ การขยายกิ จ การ ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศ
2.2 บริ ษทั ฯไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ รวมถึ งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่ อาจจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯไม่สามารถ
บรรลุ เป้ าหมายตามแผนกลยุท ธ์ระยะสั้น/ยาว โดยบริ ษทั ฯได้ติดตาม วิเคราะห์ ข้อมู ลทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่
จะมี ต่อการดาเนิ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งนอกจากการกาหนดกระบวนการทบทวนความเสี่ ยงอย่าง
สม่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับจัดการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
คณะกรรมการลงทุ น และคณะกรรมการบริ ษ ทั แล้ว บริ ษ ัท ฯยังจัดท าโครงการ Thinking Together
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับกลางโครงการ Leadership Brainstorming Workshop สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กร
2.3 การลงทุนหรื อการขยายธุ รกิจไม่เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
การลงทุนและขยายธุ รกิจโดยเฉพาะในธุ รกิ จใหม่ หรื อ ในตลาดที่เปิ ดขึ้นใหม่ เช่นตลาด
ต่างประเทศ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้างความเจริ ญเติบโต อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดงั กล่าวอาจจะส่ งผลให้มี
ความเสี่ ยงเกิดขึ้นกับองค์กร บริ ษทั ฯจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยงในการลงทุน
รวมถึ งการกาหนดมาตรการรองรับหรื อป้ องกันความเสี่ ยงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้
ของโครงการและผลตอบแทนการลงทุ น โดยกระบวนการพิจารณา กลัน่ กรอง ได้ดาเนิ นการผ่าน
คณะกรรมการลงทุ น และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์ก รที่ มีประสบการณ์ ให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาการลงทุนในธุ รกิ จที่จะสร้างการเจริ ญเติบโต
และมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ฯภายใต้ความเสี่ ยงที่เหมาะสม
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3. ความเสี่ ยงด้ านการตลาด
3.1 ความผันผวนของเศรษฐกิจ
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทัว่ ไปจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความ
ต้องการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศไทยและประเทศทัว่ โลก ความเปลี่ยนแปลงอาจจะส่ งผลต่อ
งบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน และอาจจะส่ งผลต่อเนื่ องถึ ง ธุ รกิ จออกแบบ จัดหา
และบริ การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล
ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้ใช้เครื่ องมือในการบริ หาร วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริ ษทั ฯด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกเพื่อประเมิ นโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯด้วย
ความระมัด ระวัง ก่ อ นก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ เหมาะสม เช่ น การขยายแนวธุ ร กิ จ ไปสู่ โ ครงการผลิ ต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการได้มาซึ่ ง
กระแสเงินสดที่สม่าเสมอ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะประเมินความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวน
ปั จจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.2 ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน
ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ราคาสิ นค้าซึ่ งเป็ นต้นทุนของบริ ษทั ฯ และส่ งผลกระทบโดยอ้อมกับการลงทุ นของภาคเอกชนที่ จะมี
การขยายธุ รกิจซึ่ งเป็ นที่มาของรายได้จากธุ รกิจการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน เป็ นสิ่ งที่นอกเหนื อจาก
การควบคุมและยากที่จะหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับปั จจัยดังกล่ าว ด้วยการ
กาหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่นการควบคุมต้นทุนงานด้วยการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและ
กาหนดส่ งสิ น ค้าจากผูข้ ายให้ ส อดคล้องกับ สั ญ ญาที่ บ ริ ษ ัท ฯรั บ จากผูว้ ่าจ้าง รณรงค์ก ารประหยัด
พลังงานจากการใช้งานในบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลดการลงทุนของภาคเอกชน บริ ษทั ฯได้เพิ่มช่องทางของรายได้ที่หลากหลายทั้งจากงานบริ การด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้ า พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้ าและเครื่ องกล รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้ าประเภท
ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเสี่ ยงจากสาเหตุดงั กล่าว
3.3 การขยายธุ รกิจด้วยการเข้าร่ วมในกิจการร่ วมค้า และ/หรื อร่ วมลงทุน
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมในกิจการค้าร่ วมกับผูร้ ่ วมลงทุนภายนอกเมื่อบริ ษทั ฯต้องการ
ขยายฐานลู กค้าหรื อต้องการประมูลงานที่มีมูลค่าโครงการสู งขึ้น หรื อ ต้องการร่ วมลงทุนในธุ รกิจเพื่อ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริ ษทั ฯได้กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงจากการเข้าร่ วมในกิจการร่ วมค้า
และ/หรื อการร่ วมลงทุนดังกล่าวบริ ษทั ฯได้ให้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ่ วม
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง (ทบทวน ธันวาคม 2562)
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ทุ น ก่ อ นร่ ว มด าเนิ น การอย่า งเข้ม งวด โดยบริ ษ ัท ฯจะเลื อ กผู ร้ ่ ว มทุ น ที่ มี ส ถานะทางการเงิ น และ
ความสามารถในการทางานที่ไม่ดอ้ ยไปกว่าบริ ษทั ฯ
3.4 ภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ด้วยลักษณะของระบบเศรษฐกิ จในโลกปั จจุบนั ที่ มีการเคลื่ อนย้ายปั จจัยการผลิ ต และ
ปั จจัยในการลงทุน อย่างกว้างขวาง ส่ งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุ รกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะ
เกิดความเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเตรี ยมความพร้อมด้านบุคคลากร
โดยจัดให้มีบุ ค คลากรที่ เพียงพอ มี ระบบบริ หารจัดการที่ ได้มาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ จัดให้มี
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่ วมมือกับผูท้ ี่อยูใ่ นห่ วง
โซ่อุปทานทาให้เป็ นเครื อข่ายที่มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ความเสี่ ยงด้ านการผลิตและบริการ
4.1 สถานการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจหรื อทาให้ธุรกิจหยุดชะงัก ความ
เสี่ ยงจากภัยธรรมชาติและอุบตั ิภยั ประเภทต่าง ๆ
ความเสี่ ยงข้างต้น เป็ น ความเสี่ ยงที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ลดความ
เสี่ ยงเหล่ านี้ โดยการหามาตรการรองรั บ ความเสี่ ยง โดยเฉพาะการประกันภัย ส าหรั บ ในด้านงาน
ก่อสร้างบริ ษทั ฯจะกาหนดไว้ในสัญญาของโครงการเป็ นข้อยกเว้นที่จะต้องรับผิดชอบเหตุความเสี่ ยง
ที่เกิดจากภาวะสุ ดวิสัย และสาหรับโครงการที่มีมูลค่าสู งหรื อโครงการของหน่วยงานภาครัฐ บริ ษทั ฯ
จะจัดทาประกันภัยเพื่อคุม้ ครองความเสี่ ยงทุกประเภท (Insurance for all risk)
4.2 การเพิ่มขึ้นของต้นทุน
การเพิ่ ม ขึ้ น ของต้น ทุ น มัก มี ส าเหตุ ม าจาก ราคาวัส ดุ เปลี่ ย นแปลง ผู ร้ ั บ จ้า งช่ วงไม่ มี
คุณภาพรวมถึงการดาเนิ นโครงการที่ล่าช้ากว่ากาหนด บริ ษทั ฯได้กาหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ ยง
จากเหตุต่าง ๆ โดย
- การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง
เนื่ อ งจากธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ โดยส่ วนใหญ่ ต้องเสนอราคาในการให้ บ ริ ก ารเป็ นแบบ
รั บ เหมาแบบตายตัว โดยเป็ นราคาที่ ก าหนดตั้ง แต่ เริ่ ม ประมู ล งานจนกระทัง่ งานแล้วเสร็ จ ซึ่ งใน
ระหว่างช่ วงเวลาดังกล่าวราคาของวัสดุ และอุปกรณ์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสู งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้
บริ ษทั ฯมีตน้ ทุนการดาเนิ นงานในแต่ละโครงการสู งขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าว ใน
กรณี อุปกรณ์หลัก บริ ษทั ฯจะทาการตกลงกับผูจ้ ดั จาหน่ ายตั้งแต่ช่วงของการเริ่ มประมูลงาน เพื่อให้
ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาราคาและเมื่อลงนามในสัญญา
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง (ทบทวน ธันวาคม 2562)

9

บริ ษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)

จ้างบริ ษทั ฯจะออกคาสั่งซื้ อเพื่อควบคุ มต้นทุ นให้คงที่ กรณี วสั ดุ ทวั่ ไป ซึ่ งมีผูจ้ ดั จาหน่ ายหลายราย
บริ ษทั ฯจะรวบรวมปริ มาณสั่งซื้ อจากหลาย ๆ โครงการ เพื่อเพิ่มอานาจต่อรอง ทาให้มีราคาต้นทุนต่อ
หน่วยที่ลดลง ดังนั้น ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุทวั่ ไปไม่มาก
นัก
- การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจาก ผูร้ ับจ้างช่วงไม่มีคุณภาพ
ปั ญหาหนึ่ งที่พบในธุ รกิจก่อสร้างทัว่ ไปคือการดาเนินงานและบริ หารจัดการโครงการโดย
ผูร้ ั บ จ้างช่ วงที่ ไ ม่ มี คุ ณ ภาพ จึ ง อาจจะก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการขาดความเอาใจใส่ ใ นงานและท างาน
ผิดพลาด นามาซึ่ งความล่าช้าของโครงการอันอาจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาเนิ นงาน
และความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ฯในอนาคต เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงบริ ษทั ฯ จึง
ได้แต่งตั้งและมอบหมายงานโครงการให้แก่ ผูจ้ ดั การโครงการเป็ นผูค้ วบคุ มดู แลผูร้ ับจ้างช่ วง โดย
พิจารณาถึ งงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบปั จจุบนั รวมทั้งความสามารถและความชานาญเฉพาะด้าน
ของผูจ้ ดั การโครงการแต่ละราย เพื่อให้ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายงานสามารถดู แลและบริ หารงานของผู ้
รับจ้างช่ วงที่มีอยู่ได้อย่างทัว่ ถึ ง พร้อมกันนี้ บริ ษทั ฯยังได้กาหนดให้กลุ่มวิศวกรผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ู แล
การบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การโครงการอีกชั้นหนึ่งด้วย
- การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากโครงการล่าช้ากว่ากาหนด
ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การแบบรับจ้างก่อสร้ าง หากการดาเนิ นโครงการมีความล่าช้า
จากกาหนดการ อาจจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯถูกเรี ยกค่าเสี ยหายจากความล่าช้าของการส่ งมอบงานได้ท้ งั นี้
ในกรณี ที่ความล่าช้าเกิดจากเจ้าของโครงการ ซึ่ งอาจจะมีสาเหตุจากผูว้ า่ จ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่ อ สร้ าง หรื อ การขาดแคลนเงิ น ทุ น และสภาพคล่ อ งของผูว้ ่า จ้าง และหากเป็ นผลให้ โครงการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าของโครงการ เนื่องจากสัญญาส่ วนใหญ่
จะกาหนดให้บริ ษทั ฯสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ได้
ส าหรั บ กรณี ที่ ค วามล่ า ช้า มี ส าเหตุ จากผู ร้ ั บ จ้างช่ วง ซึ่ งผูร้ ั บ จ้า งช่ วงอาจจะขาดแคลน
เงินทุน หรื อขาดแคลนแรงงาน ผูจ้ ดั การโครงการจะพิจารณาสาเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ไข โดย
ให้ผูร้ ับจ้างช่ วงช่ วงเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาความล่าช้าที่อาจจะเกิ ดขึ้น
จากที ม งานของบริ ษ ัท ฯเอง บริ ษ ัท ฯจึ งเน้น การพัฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารโครงการ เช่น ผูอ้ านวยการโครงการและผูจ้ ดั การ
โครงการ รวมทั้งการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
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5. ความเสี่ ยงด้ านการบริหารองค์ กรและทรัพยากรบุคคล
5.1 ความเสี่ ยงด้านบริ หารจัดการองค์กร
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านบริ หารจัดการองค์กร ซึ่ งได้แก่
การบริ หารความเสี่ ยงของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญ แม้การศึกษาความเป็ นไป
ได้ข องโครงการ (Feasibility Study) จะช่ วยให้ เกิ ดความมั่น ใจในผลส าเร็ จว่าบริ ษ ัท ฯจะสามารถ
จัดการความเสี่ ยงและจะทาให้โครงการบรรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ แต่การดาเนิ นการ
ตามโครงการก็ยงั อาจจะเกิดความเสี่ ยงได้อีกซึ่ งอาจจะมีผลกระทบกับความสาเร็ จของโครงการ
ดังนั้นการบริ หารความเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการองค์กร จึงต้องครอบคลุมความเสี่ ยงที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดทางบประมาณ ความเสี่ ยงด้านการควบคุ มค่าใช้จ่าย รวมถึงความเสี่ ยงด้าน Cost
Overrun ความเสี่ ยงด้านกาหนดเวลา และความเสี่ ยงด้านเทคนิ ค ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในการ
วางแผนการปฏิบตั ิ การแก้ไขติดตามผล เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหายกับโครงการ กิจกรรมต่าง
ๆ ซึ่ งอาจจะจาแนกปั จจัยเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ของผลกระทบจากการดาเนิ นงานขององค์กรแบ่งได้เป็ น 5
ด้าน คือ
(1). ด้านกลยุทธ์
(2). ด้านการปฏิบตั ิงาน
(3). ด้านนโยบาย
(4). ด้านการเงิน
(5). ด้านเหตุการณ์ภายนอก
โดยความเสี่ ยงในองค์กร เช่ น สถานที่ทางานไม่ปลอดภัย วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อ
การสร้ างประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน การฝึ กอบรมพนัก งานที่ ไ ม่ เพี ย งพอ และความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เป็ นต้น
ส่ วนความเสี่ ยงภายนอกองค์กร เช่ น การเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็ น
ต้น
5.2 ความเสี่ ยงด้านบุคลากร
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ บุ ค ลากรถื อว่าเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคัญ อย่างสู ง
บริ ษทั ฯมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒนาและรักษาบุ คลากรที่ มีคุณภาพ ให้คงอยู่กบั บริ ษทั ฯทั้งนี้ เพื่อสร้ าง
ความเจริ ญเติบโตให้กบั ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯรวมถึ งสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ระดับชั้น สาหรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับบุคลากร มักเกิ ดจาก บริ ษทั ฯมีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากร
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง (ทบทวน ธันวาคม 2562)
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ขาดความรู ้ความสามารถ รวมถึงการพึ่งพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม บริ ษทั ฯได้กาหนดมาตรการที่จะลด
ความเสี่ ยงด้านบุคลากรจากเหตุต่าง ๆ ดังนี้
- ความเสี่ ยงจากกาลังคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุ รกิจ
ในสภาวะเศรษฐกิ จขยายตัว อาจจะท าให้เกิ ดการขาดแคลนบุ คลากรในตลาดแรงงาน
บริ ษ ทั ฯจึ งให้ความส าคัญกับปั จจัยดังกล่ าว โดยจัดให้มี การติ ดตาม และประเมิ นสภาวการณ์ ของ
เศรษฐกิจอย่างสม่าเสมอ ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ เป็ นธรรม และสนับสนุ นให้ มีการอบรมพัฒนาความรู ้ความสามารถ
รวมถึงกาหนดแนวทางความก้าวหน้าในการทางานตามสายงานเพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมัน่ ที่จะอยู่
กับองค์กรในระยะยาว
- ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาวิศวกร
บริ ษ ทั ฯดาเนิ น ธุ รกิ จให้บ ริ ก ารออกแบบ จัดหา ก่ อสร้ างและติ ดตั้งงานระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ า งานสถานี ไฟฟ้ าย่อยงานก่อสร้ างสายส่ ง และงานเสาโทรคมนาคม ซึ่ งในการรับงานและการ
ดาเนิ นงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็ จตามกาหนดเวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จาเป็ นที่ ตอ้ งพึ่งพา
บุคลากรที่มีประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรผูท้ าหน้าที่ควบคุ มและ
บริ หารโครงการ ตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การโครงการ ซึ่ งหากบริ ษทั ฯสู ญเสี ยวิศวกรเหล่านี้ ไปย่อมส่ งผล
กระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริ หารจัดการ
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งความสาคัญของบุ คลากรซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จจึ ง
กาหนดมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้
มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว นโยบายการบริ หารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมี
การกระจายอานาจการบริ หารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็ นรายบุคคล
- ความเสี่ ยงจากการพึ่งพาผูบ้ ริ หาร
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯและผูร้ ่ วมก่ อตั้งบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูท้ ี่มี ประสบการณ์ ยาวนานใน
ธุ รกิจให้บริ การวิศวกรรมไฟฟ้ าและงานด้านเสาโทรคมนาคม คุ ณสมบัติดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทา
ให้บริ ษทั ฯประสบความสาเร็ จในการติดต่อลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ดาเนินงานมาโดยตลอด
ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร อาจจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับ
งานและผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯในอนาคต เพื่ อลดการพึ่ งพาผูบ้ ริ หารดังกล่ าว บริ ษ ทั ฯได้
กาหนดนโยบายเพื่อกระจายอานาจการบริ หารงานด้วยการแต่งตั้งและมอบหมายอานาจหน้าที่ให้แก่
คณะกรรมการบริ หาร เพื่อให้ร่วมดูแลงานในส่ วนงานต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง (ทบทวน ธันวาคม 2562)
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และความรู ้ความสามารถ ซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ หารงานโครงการบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้
เงื่อนไขของตารางเวลาที่กาหนด
5.3 ความเสี่ ยงด้านการบริ หารแผนสื บทอดตาแหน่ง
เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯมีนโยบายกากับดู แลให้มีแผนสื บ
ทอดต าแหน่ ง เพื่ อเป็ นการเตรี ย มสื บ ทอดตาแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง เช่ น กรรมการผู จ้ ดั การ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ าย เป็ นต้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าการวางแผนบุคลากร
ในตาแหน่งสาคัญและตาแหน่งวิกฤตจะสามารถป้ องกัน บรรเทา หรื อยับยั้ง ความเสี่ ยงด้านการบริ หาร
แผนสื บทอดตาแหน่ง ดังนี้
(1) ความเสี่ ยงจากตาแหน่งงานผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีผลกระทบรุ นแรงต่อบริ ษทั ฯว่างลง
(2) ความเสี่ ยงจากการมีผบู ้ ริ หาร หัวหน้างาน ที่ดอ้ ยศักยภาพ (ด้อยพัฒนา)
(3) ความเสี่ ย งจากการมอบหมายต าแหน่ ง งานที่ มี ผ ลต่ อ เป้ า หมายของธุ ร กิ จ ให้ ก ับ
ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้างาน ศักยภาพสู ง ไม่ตรงกับทักษะความสามารถ
(4) ความเสี่ ยงจากผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานศักยภาพสู งใหม่ไม่เป็ นที่ยอมรับของคนภายใน
บริ ษทั ฯ
จึงกาหนดให้มีนโยบายการสรรหาหรื อคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรใน
ตาแหน่งเสี่ ยงได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก โอนย้ายไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการแสวงหาปั จจัย
นาเข้าหรื อบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจาเป็ น เพื่อการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง แผนกลยุทธ์ พันธกิจและค่านิยมในอนาคต
6. ความเสี่ ยงด้ านการทุจริต
การประเมิ นความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ทุ ก หน่ วยงานในบริ ษ ทั ฯ
ดาเนิ นการเชิ งรุ ก เพื่อระบุ ประเมิ น และทบทวนความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตขององค์กร รวมทั้ง สร้ าง
ความตระหนักถึ งความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น และผลกระทบต่อวัตถุ ประสงค์และการ
ดาเนิ นงานขององค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตได้ถูกระบุ และจัดการอย่างทันท่วงที
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของทุกหน่วยงานต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
ที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานของตน
6.1 ความเสี่ ยงจากการยักยอกทรัพย์สิน
การกระท าใด ๆ ก็ตามที่ นาไปสู่ ก ารครอบครองทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ทั ฯอย่างไม่ถูก ต้อง
หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯสู ญเสี ย ทรัพย์สิน โอกาสหรื อผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์
คู่มือการบริ หารความเสี่ ยง (ทบทวน ธันวาคม 2562)
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ต่อตนเองและผูอ้ ื่น (อาทิเช่น คนในครอบครัว ญาติ มิตร เป็ นต้น)
6.2 ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบกระทาการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์อนั มิควรได้ ทั้ง
ต่อองค์กร ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ การคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรื อรับสิ นบน การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรื อ เรี ยกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก
6.3 ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตในการรายงาน
การปรับปรุ งแก้ไขรายงานต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางการเงิน เช่ น งบการเงิน บันทึกการเงิน
หรื อรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิ ดบังการยักยอกทรัพย์หรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเพื่อหา
ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งส่ งผลให้งบการเงิน บันทึกการเงิน หรื อรายงานต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯไม่
ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
มาตรการป้ องกันการทุจริ ตสามารถช่วยบริ ษทั ฯลดความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริ ต
ในองค์ก รได้ ดังนั้น การประเมิ น ความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต การออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต ตลอดจน การสร้างจิตสานึ กและค่านิยมใน
การต่อต้านการทุ จริ ตให้แก่ บุ คลากรของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยส าคัญในการช่ วยป้ องกัน การเกิ ดการ
ทุจริ ตในองค์กร
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