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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ซึ่งการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพืน้ฐานส าคัญ

ในการสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและ

ต่อเนื่อง โดยการระบคุวามเสี่ยงและแนวทางการบรหิารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือใหบ้ริษัทฯ และกลุม่

บรษิัทฯ ใชเ้พื่อพิจารณาตดัสินใจในการบรหิารจดัการบนหลกัของความรอบคอบและความระมดัระวงั     

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดท า “นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยง” เพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลที่สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสนบัสนุนส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษิัทฯ และกลุม่บรษิัทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 

        24 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 
  

นโยบำยเร่ือง : กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
(Enterprise Risk Management Policy) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-014 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 

 
ฉบับที ่ 5.0 
หน้ำ   3 / 7 

 

หนา้ที่ 3 ของ 7 

1. วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของนโยบำย 

1.1. เพื่อใช้เป็นกรอบส ำหรับกำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใหม้ีควำมสอดคลอ้งกัน เพื่อน ำไป

ปฏิบัติทั่วทั้งองคก์ร โดยอยู่บนพืน้ฐำนของกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้ก ำหนด ของหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวขอ้ง 

รวมทัง้กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

1.2. เพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปสู่กำรปฏิบตัิจรงิและสอดคลอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยใน โดยถือเป็น

องคป์ระกอบส ำคญัในกิจกรรมทัง้หมดของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

1.3. ก ำหนดหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในกำรควบคมุควำมเส่ียงที่ไดร้ะบไุวอ้ย่ำงเหมำะสม  

1.4. นโยบำยฉบับนีใ้หม้ีผลบังคับใชก้ับทุกกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน         

ทกุคนในองคก์ร 

2. ค ำจ ำกัดควำม  

ควำมเส่ียง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณท์ี่มีโอกำสเกิดควำมไม่แน่นอน หรือส่ิงที่ท  ำใหเ้กิดผลกระทบ และ/หรือ เป็น

อุปสรรคต่อกำรบรรลุวัตถุประสงคใ์นด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

ก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือควำมเสียหำย ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภำพลักษณ์และ

ชื่อเสียงของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  

การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึน้เพื่อใชร้ะบุความ

เส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อองคก์ร และบรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้เพื่อ

สรา้งความเชื่อมั่นไดว้่าองคก์รจะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ์ขององคก์รที่ไดก้ าหนดไว ้ 

3. หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบโดยรวมในการก ากับดแูลใหม้ีการด าเนินการบริหารความเส่ียง

อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอทั่วทัง้องคก์ร ผ่านคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนา้ที่ดา้นการบริหารความเส่ียง 

โดยสอบทานใหม้ั่นใจว่าระบบการบรหิารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3.3 คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง

ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ  
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3.4 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายฉบบันี ้ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมี

การปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั และติดตามใหเ้กิดการน าไปใชอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สรา้งการตระหนกัต่อความ

เส่ียงและการจดัการความเส่ียงจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

3.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ท  าให้เชื่อมั่นว่าความเส่ียงทางธุรกิจที่ส  าคัญไดร้ับการระบุและ

ประเมินอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดม้ีการก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงที่มีประสิทธิผล โดยรบัผิดชอบใน

เรื่องต่าง ๆ ดงันี ้ 

1) ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และกรอบการด าเนินงานดา้นบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น  

2) ก าหนดใหม้ีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นความยั่ งยืน โดยมีประเด็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับเรื่อง

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือ ESG 

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการป้องกัน และแกไ้ข รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจจาก

ความเส่ียงเหล่านีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

3) ก ากับดูแล ติดตาม และสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร ตลอดจน

ระดับโครงการ โดยค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์และตัดสินใจ 

เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ  

4) ทบทวนแนวปฏิบตัิและกรอบการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิ

ของสากลปฏิบตัิ และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัท  

5) พิจารณาสอบทานความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามที่

หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข 

6) ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยการ

ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

7) รายงานความเส่ียงที่มีระดบัความเส่ียงสงู และสงูมาก ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท รบัทราบ 

3.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการ

ตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่ส  าคญัตามปัจจยัความเส่ียง รวมทัง้

ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบ 
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3.7 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ์ประเมิน และจดัล าดบัความเส่ียง

ของหน่วยงานที่ตนเองรบัผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจดัการความเส่ียง  โดยถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีรบัผิดชอบ   

4 ระดับควำมเส่ียงทีย่อมรับได้   

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดและส่ือสำรระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งระดบั
ที่ยอมรบัไดน้ี ้ขึน้อยู่กับทำงเลือกระหว่ำงควำมเส่ียงสมมุติฐำนและค่ำที่คำดว่ำจะมีโอกำส  เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำร
บรหิำรจดักำรและ กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน และควำมสำมำรถในกำรยอมรบัและกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
บรษิัท ฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มีระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรบัไดเ้ก่ียวกบัควำมเส่ียงตำ่งๆ ดงันี ้
4.1 กำรบริหำรดำ้นกำรเงิน - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรบัควำมเส่ียงส ำหรบัรำยงำนทำงกำรเงินที่ขำด

ควำมน่ำเชื่อถือ รวมถึงกำรไม่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
4.2 กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั – บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไม่ยอมรบัควำมเส่ียงในกำรละเมิดกฎหมำยหรอื

กฎระเบียบและกำรละเมิดหลกัจรรยำบรรณพนกังำนหรือขำดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในองคก์ร 
4.3 ภำพลักษณ์ชื่อเสียง - บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ยอมรับควำมเส่ียงจำกควำมเสียหำยดำ้นภำพลักษณ์

ชื่อเสียง กำรลดลงของคณุภำพกำรใหบ้รกิำรและควำมน่ำเชื่อถือจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ลดนอ้ยลง 

5 กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดย

พิจำรณำจำกทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก เพื่อใหม้ีควำมเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และมีควำม

เหมำะสม  โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดให ้

5.1 ต้องมีกำรสอบทำนและพิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียงในทุกๆ ด้ำน ทั้งจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก

อย่ำงสม ่ำเสมอ และครอบคลมุถึงควำมเส่ียงเชิงกลยทุธ์ ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกำรบรหิำรกำร

ก่อสรำ้ง ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และควำมเส่ียงดำ้นกำร

ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ตลอดจนความเส่ียงดา้นความยั่งยืน 

5.2 ตอ้งมีกำรสอบทำนและประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเส่ียงและระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบในดำ้นต่ำงๆ 

5.3 ตอ้งมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัและบรรเทำผลกระทบท่ีอำจเกิดควำมเส่ียงในแต่ละประเภท 

5.4 ตอ้งมีกำรก ำหนดผูร้บัผิดชอบตลอดจนกำรก ำหนดเก่ียวกับมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมเพื่อกำร

ประเมินผลควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ ใหอ้ยู่ในระดบัต ่ำหรือในระดบัท่ีบรษิัทยอมรบัได  ้

5.5 น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนัสมยัมำใชใ้นกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

รวมทั้งสนับสนุนใหบุ้คลำกรทุกระดบัสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูล และสำมำรถรบัทรำบถึงข่ำวสำรกำรบริหำร

ควำมเส่ียงอย่ำงทั่วถึง เพื่อท ำใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯมีกระบวนกำรเรื่องกำรจดัท ำบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ 
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6 กำรทบทวนนโยบำย  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งทบทวนนโยบำยฉบับนีเ้ป็นประจ ำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำอนมุตัิ 
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เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน)  

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 
ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2560/02 

1.0 22 ก.พ. 2560 จดัท าใหม่ 
 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบัและ
การปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 
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