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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1. บทน า 
บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีช่วยใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัทฯ 
ได ้ทั้งนี ้การระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ มีการตัดสินใจท่ีดีขึน้ และช่วยใหม้องเห็น
โอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณส์  าคญัท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้ได ้

 
2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือก าหนดกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือ

น าไปปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร 
2.2 เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีการก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการควบคมุความเสี่ยงท่ีไดร้ะบไุวอ้ย่างเหมาะสม 
2.3 เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนมีความเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารความเสี่ยง 
2.4 เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
3. ค านิยาม 
3.1 “ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง โอกาสหรือเหตกุารณท่ี์มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งท่ีท าใหแ้ผนงานหรือการ

ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบ หรือ
ความเสียหายตอ่องคก์รในท่ีสดุ ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงิน และ/หรือ ผลกระทบท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์
ช่ือเสียงขององคก์ร รวมถงึผลกระทบดา้นกฎหมายท่ีบริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบ 

3.2 “การบริหารความเสี่ยง” หมายถงึ กระบวนการที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร และบคุลากร
ทกุคนในองคก์ร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยทุธแ์ละการด าเนินการ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดร้บั
การออกแบบเพ่ือใหส้ามารถบ่งชีเ้หตุการณท่ี์อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อองคก์ร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว ้

 
4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยรวมในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายใน

บริษัทฯ 
4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนา้ท่ีท าใหเ้ช่ือมั่นว่า ความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีส  าคญัไดร้บัการระบุและ
ประเมินอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลไว้ โดย
รบัผิดชอบในเรื่องตา่งๆ ดงันี ้
(1) จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และหลักเกณฑใ์นการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนมุตัิ 
(2) พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามท่ีหน่วยงาน

เจา้ของความเสี่ยงไดป้ระเมินไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 
(3) ก ากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยการติดตามและ

สอบทานอย่างตอ่เน่ือง 
(4) รายงานความเสี่ยงท่ีมีระดบัความเสี่ยงสงูและสงูมาก ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รบัทราบ 
(5) สอบทานนโยบายฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

4.4 ฝ่ายบริหาร (ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ) มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการ
พิจารณาและสอบทานการบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

4.5 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ์ประเมิน และจัดล าดบัความ 
เสี่ยงของหน่วยงานท่ีตนเองรบัผิดชอบ รวมถงึก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเสี่ยง 

 
5. นโยบายบริหารความเสี่ยง 
5.1 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองคป์ระกอบ คุณสมบัติ การแต่งตัง้และวาระการด ารง

ต าแหน่ง รวมถงึอ านาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.2 การบริหารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ใหม้ีความครอบคลมุและสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละ

ทิศทางของธุรกิจ โดยครอบคลมุความเสี่ยงอย่างนอ้ย 4 ประการ ดงันี ้
(1) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
(2) ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
(3) ความเสี่ยงดา้นกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 
(4) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

5.3 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใตค้วามเสี่ยงท่ียอมรบัได ้เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ โดยก าหนดใหก้าร
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจดัท าแผนธุรกิจประจ าปี การบริหารงาน และการตดัสินใจ ก่อนมี
การลงทนุในโครงการตา่งๆ 

5.4 บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแผนท่ีก าหนดไวร้วมทัง้ประเมินผลการจดัการ
ความเสี่ยง โดยใหฝ่้ายจดัการติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรบัทราบ 

5.5 ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ทัง้หมด ตอ้งไดร้บัการด าเนินการ ดงันี ้ 



นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิัท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

   

 

   
นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  หนา้ 3 จาก 5 

- ระบคุวามเสี่ยงอย่างทนัเวลา  
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตกุารณ ์ 
- การจดัการความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนด

ไว ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยค านึงถึงค่าใชจ้่ายท่ี เก่ียวขอ้งและผลกระทบท่ีไดร้บัจากการ
จดัการความเสี่ยงดงักลา่ว  

- ติดตามดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ความเสี่ยงของบริษัทฯ ไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม  
5.6 บริษัทฯ มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารรองรบัความเสี่ยงและวิธีลดผลกระทบตอ่ความ

เสี่ยงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล เพ่ือใหเ้กิดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบกบการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมี
การปฏิบัติงานดา้นการบริหารความเสี่ยงทัง้องคก์รในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบบริหารความเสี่ยงมา
เป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยุทธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง มีการ
บ่งชี ้วิเคราะห์ ประเมิน จัดล าดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ และปฏิบตัิทั่วทัง้บริษัทฯ 

5.7 บริษัทฯ ก าหนดใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นความรบัผิดชอบของพนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีตอ้งตระหนกัถึง
ความเสี่ยงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของบุคลากรและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบริหาร
ความเสี่ยงดา้นตา่งๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับงานท่ีตนเองรบัผิดชอบ รวมทัง้ก าหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมเพ่ือจดัการความเสี่ยง 

5.8 บริษัทฯ มีการก าหนดเพดานความเสี่ยง เพ่ือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ใหอ้ยู่ภายในระดบัท่ีบริษัทฯ 
สามารถยอมรบัได ้รวมทัง้ก าหนดเหตกุารณห์รือระดบัความเสี่ยงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยั ใหผู้ป้ฏิบตัิงาน
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือไมใ่หค้วามเสี่ยงเกินกวา่ระดบัเพดานความเสี่ยงท่ีก าหนด 

5.9 บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหาย หรือความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อยา่งสม ่าเสมอ 

5.10 บริษัทฯ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ 
และสนบัสนนุใหบ้คุลากรทกุระดบัสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถงึ  

5.11 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประเมินตนเองทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

6. การทบทวนนโยบาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งทบทวนนโยบายฉบับนีทุ้กปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท ฯ 

พิจารณาอนมุตัิหากมีการเปลี่ยนแปลง 
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อนมุตัิโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจิม) 
 ประธานกรรมการบริษัทฯ 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบทา้ย นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏบิัตใินการบริหารความเสี่ยง 
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ผูร้บัผิดชอบ กระบวนการ 

BOD 

RMC 
ก าหนดสภาพแวดล้อม  : ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ขอบเขต รวมถึง
หลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่ง 

ระบุความเสี่ยง : ระบุเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบกับการบรรลุ

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ 

วิเคราะหค์วามเสี่ยง : ระบุผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

เสีย่งที่ไดร้ะบไุว ้รวมถึงประสทิธิผลของการควบคมุภายในตา่งๆ ท่ีมีอยู่ 

ประเมินความเสี่ยง : ประเมินระดบัของความเสีย่ง และจดัล าดบัความเสีย่ง 

 

สงูมาก สงู กลาง ต ่า 

การจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นความ
รบัผิดชอบของแต่ละหนว่ยงาน 

จัดการความเส่ียง : คัดเลือกและเห็นชอบทางเลือกในการลดโอกาสและ

ผลกระทบของการเกิดความเสีย่ง และด าเนินการตามทางเลอืกดงักลา่ว 

หลกีเลีย่ง ยอมรบั โอน ลด 

1) ก าหนดมาตรการเพื่อจดัการความเสีย่ง 
2) ประเมินและคดัเลอืกมาตรการจดัการความเสีย่ง 
3) รายงานผลการบรหิารความเสีย่งและมาตรการจดัการความเสีย่ง 
4) หน่วยงานที่รบัผิดชอบความเสี่ยงนัน้ๆ ด าเนินการตามมาตรการจัดการ
ความเสีย่งที่ก  าหนด 

การติดตามและทบทวน
 


