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จากการดํา เนิ น งานในปั จ จุ บ ัน ของบริ ษ ัท ออริ จิ้ น พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํา กัด ต้อ งเผชิ ญ กับ การเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทั้งปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิ จ การเมือง ความเสี่ ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
ความเสี่ ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยง
จากความผันผวนของต้นทุ นวัสดุ ก่อสร้ าง และปั จจัยภายใน เช่ น การกําหนดกลยุทธ์การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ การ
บริ หารจัดการข้อมูลภายใน ความเสี่ ยงด้านงานก่อสร้างและงานขออนุ ญาตราชการ และความเสี่ ยงจากการปฎิบตั ิงาน
เป็ นต้น โดยเชื่ อมัน่ ว่า การบริ หารความเสี่ ย งองค์ก รเป็ นกระบวนการที่ ช่ วยให้บ ริ ษ ทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํา กัด
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกําไร
การปฎิบตั ิงานและความเชื่ อถื อจากผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆต่อองค์กร ป้ องกันความเสี ยหายต่อทรัพยากรของ
องค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี
เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลู้ งทุน พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
• กําหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยง
ที่มีในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของคนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้
อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
• ให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่เป็ นไปตามมาตราฐานที่ดีตามแนวปฏิ บตั ิสากล เพื่อให้เกิ ดการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการพัฒนา
และมีการปฏิ บตั ิงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ องค์กรให้ทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบบริ หารความเสี่ ยงมา
เป็ นส่ วนหนึ่งในการตัดสิ นใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รวมถึงการมุ่งเน้น
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ เพื่อสร้างความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงาน
และสร้างความเชื่อมัน่ ของผูเ้ กี่ยวข้อง
• มีการกําหนดแนวทางป้ องกันและบรรเทาความเสี่ ยงจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหาย
หรื อความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
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• มี ก ารนํา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ท ัน สมัย มาใช้ใ นกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท และ
สนับสนุนให้บุคคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริ หารความเสี่ ยงอย่างทัว่ ถึง ตลอดจน
การจัดระบบการรายงานการบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หาร เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสย

บริ ษทั ฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ดําเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
บริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาประเด็นความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจส่ งผลต่อการดําเนิ นงานและนโยบายต่างๆของบริ ษทั รวมทั้ง
พิจารณาความเสี่ ยงของระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุ มทุกด้าน ทั้งด้านการเงิ น การ
ปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและการบริ หารความเสี่ ยง จากนั้นส่ งต่อ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็ นชอบหรื อเพื่อขอคําปรึ กษาแนวทางในการจัดการความเสี่ ยง และส่ งต่อให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดการความเสี่ ยง
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการสอบทานและรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบและ
ให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในที่จดั ตั้งเป็ นอิสระ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อควบคุมการบริ หารงานภายในบริ ษทั ฯ ให้มีความมัน่ ใจว่า ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิ
รวมทั้งคู่มือแจกแจงอํานาจดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยการดําเนินการต่างๆ อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากทั้งปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอกให้มีความเสี่ ยงคงเหลืออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มี
การสอบทานปั จจัยความเสี่ ยงในทุกๆ ด้านอย่างสมํ่าเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ ยงทางการเงิน การ
บริ หารการก่อสร้าง และความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ การสอบทานครอบคลุมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสที่จะ
เกิ ดความเสี่ ยงและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการในการป้ องกันและบรรเทาผลกระทบ การ
กําหนดผูร้ ับผิดชอบตลอดจนการกําหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการประเมินผล ทั้งนี้โดยมี
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง และ/หรื อนโยบายในการกํากับดูแลเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงที่ สําคัญ

