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สารจากประธานกรรมการ 
               ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มถดถอย ประกอบกบัวกิฤตการณ์การระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า COVID-19 ทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศ
อย่างรุนแรง ซึ่งหากนับรวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน 
พลงังานของรฐับาล ความล่าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EEC การออกมาตรการก ากับ
ควบคุมของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ความใส่ใจขององคก์รธุรกจิ
และนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดบัในประเด็นความโปร่งใส การมีกลไกในการป้องกันการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ตลอดจนตลาดการแข่งขนัที่รุนแรง ทีม่แีนวโน้มยงัคงอยู่ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว อยา่งต่อเนื่องนัน้ 
              กลุ่มธุรกจิของบรษิทัเดม็โก้ ได้มกีารทบทวนแผนกลยุทธ์และผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจ 
โดยค านึงถงึปจัจยัทัง้ 3 ระยะขา้งตน้ จากกระบวนการด าเนินงานของบรษิทั และผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
ภาพรวม ที่คาดการณ์ว่าจะมผีลกระทบต่อรายได้ของเดม็โก้ คู่ค้า พนัธมติรทางธุรกจิในห่วงโซ่อุปทาน 
ดงันัน้ เพื่อรองรบักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ กลุ่มธุรกจิเดม็โก้ จงึทบทวนปรบัปรงุแผนธุรกจิ 
ทัง้ในเรื่องช่องทางการหารายได ้การลดค่าใชจ้่าย แผนการลงทุน รวมถงึแผนบรหิารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเร่งด่วนและรอบคอบ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้
ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้อย่างไรกต็ามคณะกรรมการบรษิทัจะวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบ และทางเลอืกที่
เหมาะสมที่สุด และส่งผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสยีให้น้อยที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทได้ใช้
สถานการณ์นี้ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ในการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูงและพนักงาน เพื่อพฒันาโครงสรา้งการบรหิารงาน (DEMCO : 2020 - 
2022 Year of Organization Development) การปรบัปรุงรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อค้นหานวตักรรมและ
ธุรกจิใหม ่โดยค านึงถงึทรพัยากรทีม่อียู่ ซึง่ในช่วงวกิฤตนี้ จงึถอืเป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัของคณะกรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานเดม็โก้ ที่ร่วมมอืช่วยเหลอืกนั เพื่อสรา้งความมัน่ใจ เชื่อมัน่ให้กบันักลงทุน ผู้มี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ว่ากลุ่มธุรกจิเดม็โกส้ามารถทีจ่ะมกีารก ากบัดูแลกจิการ การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
และการปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งที่ดสีรา้งผลประกอบการที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง อยา่งยัง่ยนื 
 

 

นางประพรี ์ปุ้ยพนัธวงศ ์
ประธานกรรมการบรษิทั 
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บทท่ี 1 
บททัว่ไป 

 

สบืเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท ที่ต้องการให้การบรหิารงานในทุก ๆ ด้านของ
บรษิทั เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นมอือาชพี เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จะพงึกระท า เพื่อใหบ้รษิทัสามารถประกอบธุรกจิได้อย่างมัน่คง ยัง่ยนืใน
ระยะยาว ประกอบกบัสถานการณ์โรคระบาดจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  ที่เป็นภยัคุกคามต่อการ
ด ารงชวีติของประชากรทัว่โลก ถอืเป็นบทเรยีนครัง้ส าคญัของบรษิทัทางดา้นการบรหิารความเสีย่ง และ
การจดัการในภาวะวกิฤต ทีบ่รษิทัจ าเป็นจะต้องศกึษา เรยีนรู ้และพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ เพื่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในระยะยาว 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) จงึได้
จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งฉบบันี้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อเป็นเอกสารความรู ้และคู่มอืการปฏิบตัิงานส าหรบัพนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้
ศึกษา ท าความเข้าใจ และน าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับจดัการ (Risk Management Committee : 
RMC) 

2. เพื่อให้ผู้บรหิาร และพนักงานทุกหน่วยงานมคีวามรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการ
บรหิารความเสีย่งจนสามารถวางแผนงาน ปรบัปรงุ พฒันางาน และด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารความ
เสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อเสรมิสรา้งค่านิยม และวฒันธรรมทางด้านการบรหิารความเสี่ยง สรา้งความตระหนักรู ้
และใส่ใจในเรือ่งความเสีย่งใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ค านิยามเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

การจะด าเนินการใด ๆ กต็าม โดยเฉพาะอย่างยิง่การเริม่ด าเนินการในสิง่ใหม่ๆ ที่องค์กรยงัไม่
เคยท ามาก่อน การสร้างหรือท าความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญ          
การบรหิารความเสี่ยงก็เช่นกัน ควรเริม่ต้นจากการที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 
ตลอดจนผู้จดัการและพนักงานของบรษิัททุกระดบั ได้ท าความเข้าใจให้ตรงกนัต่อค านิยามต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหทุ้กคนมคีวามรู ้ความเขา้ใจทีต่รงกนัสามารถบ่งชีค้วามเสีย่ง
และโอกาสเกดิไดใ้นทศิทางเดยีวกนั 

1. ความเส่ียง (Risk) 

ความเสีย่ง คอื เหตุการณ์ หรอืการกระท าใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ภายใตส้ถานการณ์ทีไ่มแ่น่นอน 
และจะส่งผลกระทบ หรอืสรา้งความเสยีหาย หรอืความลม้เหลว หรอืลดโอกาสทีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ 
หรอืเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจดุมุง่หมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร รวมถงึหน่วยงานและบุคคลได้ 

• โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้แลว้ธุรกจิจะเกดิความเสยีหาย (Chance of Loss) 
• ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อธุรกจิ (Possibility of Loss) 
• ความไมแ่น่นอนของเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ (Uncertainty of Event) 
• การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result) 

2. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

การบรหิารความเสี่ยง คอื กระบวนการในการบรหิาร และจดัการกบัเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้น 
โดยการบรหิารปจัจยั และควบคุมกจิกรรมรวมทัง้กระบวนการ และการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมลูเหตุ 
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อองค์กร ผู้ที่มสี่วนได้เสยีของ
องคก์รและสาธารณะได ้เพื่อใหร้ะดบัและขนาดของความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อยู่ในระดบัที่
องคก์รสามารถยอมรบัได้ สามารถประเมนิควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมรีะบบ โดยค านึงถงึการบรรลุ
จดุมุง่หมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นส าคญั 

3. การควบคมุภายใน (Internal Control) 

 การควบคุมภายใน หมายถงึ กระบวนการที่ถูกก าหนดขึน้ เพื่อให้น าไปปฏบิตัิโดยบุคลากรของ
องคก์ร อนัได้แก่คณะกรรมการ ผู้บรหิาร หวัหน้างาน และพนักงานทุกคน กระบวนการเหล่านี้ได้รบัการ
ก าหนดขึน้ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถมัน่ใจไดใ้นระดบัหนึ่งว่า หากไดม้กีารปฏบิตัติามกระบวนการเหล่านี้แลว้ 
องคก์รจะสามารถบรรลุจดุมุง่หมาย และวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการได้ 
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4. การก ากบั (Compliance) 

การก ากบั หมายถงึ การระบุความเหมาะสม ถูกต้อง หรอืการจดัล าดบัความส าคญั หรอืมกีาร
กระท าการ หรอืไม่กระท าการใด ๆ ว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนด อ านาจหน้าที่ กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมาย รวมถงึค่านิยม วฒันธรรม สงัคม และบรรษทัภบิาลทีค่วรจะเป็นหรอืไม่ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ จะสามารถบรรลุตามจดุมุง่หมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management Committee : 
CRMC) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ และ
มอบหมายอ านาจ หน้าที่จากคณะกรรมการบรษิัท ให้ท าหน้าที่ในคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
องคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 คน และอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ  

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ หมายถงึ คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ และ 
มอบหมายอ านาจ หน้าที่จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (CRMC) ให้ท าหน้าที่ และ 
รบัผดิชอบในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร การควบคุมภายใน  การก ากบั
ดูแล และการตดิตามการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ และผูบ้รหิารสูงสุดของกระบวนการด าเนินงานแต่
ละด้าน (Risk Owner) ท าหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จดัการสายงานบรหิารความเสี่ยง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนดกรอบ แนวนโยบาย หลกัการ และด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิาร
ความเสี่ยงของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร (CRMC) พจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ รวมถงึการรายงานผลการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

7. ประเภทของความเส่ียง (Risk Types) 

           ความเสีย่งอาจจ าแนกไดเ้ป็น 7 ลกัษณะ ดงันี้  
(1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
(2) ความเสีย่งดา้นการเงนิ และดา้นบญัช ี(Financial and Accountancy Risk) 
(3) ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
(4) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้ง (Compliance Risk) 
(5) ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
(6) ความเสีย่งดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental Risk) 
(7) ความเสีย่งวกิฤตฉุกเฉินเฉพาะกจิ (Emergency and Crisis Risk) 
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8. ปัจจยัความเส่ียง (Risk Factors)  

ปจัจยัความเสีย่ง หมายถงึ ต้นเหตุ หรอืสาเหตุทีม่าของความเสีย่งทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานใดๆ
ของบรษิทัอาจไมบ่รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกดิทีไ่หน เมือ่ใด
และจะเกดิขึน้ได้อย่างไรและท าไม ทัง้นี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จรงิ เพื่อจะได้
วเิคราะห ์และก าหนดมาตรการจดัการกบัความเสีย่งในภายหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง                     

ปจัจยัความเสีย่งอาจพจิารณาไดจ้าก 
(1) ปจัจยัภายนอก เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง กฎหมาย ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด  ฯลฯ 
(2) ปจัจยัภายใน เช่น บุคคลากร กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัภายในองคก์ร ประสบการณ์ของ  
     เจา้หน้าที ่ระบบการปฏบิตังิาน ฯลฯ 
 

9. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

เป็นกระบวนการระบุความเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 
โดยการประเมนิจากโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ (Probability / Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทีอ่าจ
เกดิขึน้ 

(1) โอกาสทีจ่ะเกดิ (Probability / Likelihood) หมายถงึ ความเป็นไปได ้หรอืความถี่    
หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ ความเสีย่งนัน้ ๆ  

(2) ผลกระทบ (Impact / Seriousness) หมายถงึ ขนาดความรนุแรงทีอ่าจก่อควา 
เสยีหาย ใหก้บับรษิทัหากเหตุการณ์ความเสีย่งนัน้เกดิขึน้ 

(3) ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) หมายถงึ สถานะของความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการ 
ประเมนิโอกาสและผลกระทบของแต่ละปจัจยัความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื สูง
มาก สงู ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

10. การจดัการความเส่ียง (Risk Mitigation)            

          กระบวนการที่ใช้ในการบรหิารบรหิารความเสี่ยง โดยลดโอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรอื แสวงหาหนทางลดผลกระทบของความเสยีหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดบัที่องค์กร 
สามารถยอมรบัได ้ซึง่การจดัการความเสีย่งมหีลายวธิดีงันี้ 

(1) การยอมรบัความเสีย่ง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้  
เน่ืองจากไมคุ่ม้ค่าในการจดัการควบคุมหรอืป้องกนัความเสีย่ง 

(2) การลด / การควบคุมความเสีย่ง (Risk Reduction) เป็นการปรบัปรงุระบบการท างาน 
หรอืการออกแบบวธิกีารท างานใหม่เพื่อลดโอกาสทีจ่ะเกดิ หรอืลดผลกระทบใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้

(3) การกระจายความเสีย่ง (Risk Diversification) เป็นการกระจายโอกาสเกดิ หรอื 
กระจายผลกระทบ ทีเ่กดิจากความเสีย่งนัน้ ๆ 
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(4) การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing / Risk Transfer) การถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น 
ช่วยแบ่งความรบัผดิชอบไปบางส่วน หรอืทัง้หมด 

(5) การเลีย่งความเสีย่ง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงูมาก
และหน่วยงานไมอ่าจยอมรบัได ้จงึตอ้งตดัสนิใจยกเลกิโครงการ/กจิกรรมนัน้ ๆ 

11. การควบคมุ (Control) 

          หมายถงึ นโยบาย แนวทาง หรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานต่าง ๆ ซึ่งถูกก าหนดขึน้ เพื่อลดความ
เสีย่ง และท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์แบ่งได ้4 ประเภท คอื 

(1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวธิีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสีย่ง และขอ้ผดิพลาดตัง้แต่แรก 

(2) การควบคุมเพื่อใหต้รวจพบ (Detective Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีก่ าหนดขึน้เพื่อ 
คน้พบขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้แลว้ 

(3) การควบคุมโดยการชีแ้นะ (Directive Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีส่่งเสรมิหรอื 
กระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

(4) การควบคุมเพื่อการแกไ้ข (Corrective Control) เป็นวธิกีารควบคุมทีก่ าหนดขึน้เพื่อ 
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ใหถู้กตอ้ง หรอืเพื่อหาวธิกีารแกไ้ขไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
ซ ้าอกีในอนาคต 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

 
1. ประโยชน์ของการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Benefits)   12 
2. นโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั (Risk Management Policies)  13 
3. โครงสรา้งองคก์รการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั (Risk Management Structure) 14 
4.  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง   14 

4.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร       14 
(Corporate Risk Management Committee : CRMC) 

4.2  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ      15 
 (Risk Management Committee : RMC) 

4.3  สายงานบรหิารความเสีย่ง (Risk Management )              16 
5.  แบบแผนของการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Platform)     17              
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แนวทางการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร 

 

1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 การบรหิารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ลดอุปสรรคหรอืสิง่ที่ไม่คาดหวงัที่
อาจจะเกดิขึน้ทัง้ในดา้นผลก าไรและการปฏบิตังิาน ป้องกนัความเสยีหายต่อทรพัยากรขององคก์ร และ
สรา้งความมัน่ใจในการรายงานและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การบรหิารความเสีย่งจงึมปีระโยชน์หลาย
ประการ ดงันี้ 

(1) ความสอดคล้องกนัระหว่างความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite) และกลยุทธข์อง
องคก์ร  

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ คอื ความไมแ่น่นอนโดยรวมทีอ่งคก์รยอมรบัไดโ้ดยยงัคงให้
ธุรกจิสามารถบรรลุเป้าหมาย ความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้ป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการประเมนิทางเลอืก
ในการด าเนินกลยทุธ ์ การบรหิารความเสีย่งช่วยใหผู้บ้รหิารพจิารณาความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ี่
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร 
(2) ความสมัพนัธ์ระหว่างการเติบโตความเส่ียงและผลตอบแทนของธรุกิจ 

การบรหิารความเสีย่งสนบัสนุนใหอ้งคก์รสามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ ประเมนิความเสีย่งและ
จดัการความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการเตบิโตและผลตอบแทนของธุรกจิ 
(3) การจดัการความเส่ียง 

เนื่องจากการบรหิารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์ทัง้หมดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไม่
จ ากัดเพียงแต่สิ่งที่เป็นความเสียหาย จงึช่วยให้ผู้บรหิารสามารถบ่งชี้ และใช้ประโยชน์จาก
เหตุการณ์ในเชงิบวกไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
(4) การลดความสญูเสียและส่ิงท่ีไม่คาดหวงัจากการด าเนินงาน 

การบรหิารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรตระหนักถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในทาง
เสยีหาย ประเมนิความเสี่ยง และก าหนดวธิกีาร ดงันัน้จงึสามารถลดสิง่ที่ไม่คาดหวงัและการ
สญูเสยีต่อธุรกจิ 
(5) การบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องคก์ร 

องค์กรทุกแห่งประสบกบัความเสี่ยงมากมายซึ่งมผีลต่อหน่วยงานและการปฏบิตัิงาน
ต่าง ๆ การบรหิารความเสี่ยงช่วยให้เห็นว่าความเสี่ยงมคีวามเชื่อมโยงกนั ดงันัน้การจดัการ
ความเสีย่งทัง้หมดจงึควรมองความเสีย่งในภาพรวมขององคก์ร 
(6) การสร้างโอกาส  

การพจิารณาเหตุการณ์ทัง้หมดทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อองคก์รโดยไมจ่ ากดัเฉพาะความเสีย่ง
ทีเ่ป็นความเสยีหาย ช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถบ่งชีแ้ละใชป้ระโยชน์จากเหตุการณ์ในเชงิบวกได้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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2. นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policies) 

เพื่อ ให้เก ิดความช ัดเจนในการบร ิหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (CRMC) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด กรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

(1) ส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร โดยการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ  
สรา้งจติส านึก และความรบัผดิชอบร่วมกนัในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงแก่ผู้บรหิาร และ
พนกังานทุกคนในทุกระดบั 

(2) ก าหนดใหม้กีระบวนการ แนวทางและขอ้ก าหนดต่าง ๆ เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีม่ ี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงเป็นสากลในการก ากับ ควบคุมความเสี่ยงและลด
ผลกระทบของความเสีย่ง 

(3) มกีารระบุความเสีย่งดา้นต่างๆ ขององคก์ร ด าเนินการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง  
จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง แลว้ด าเนินการจดัการกบัความเสีย่งนัน้ๆ ควบคุมการ
ด าเนินการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานสถานะความเสีย่งใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บั
ทราบอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยง อย่างทัว่ถึงต่อเนื่อง
ภายในบรษิทัดว้ย 

(4) ก าหนดใหทุ้กหน่วยงาน มกีารรายงานเหตุการณ์ทีไ่มป่รกต ิ(Incident Report) ทีอ่าจเป็น 
ความเสี่ยงน าไปสู่ผลกระทบ หรอือาจสรา้งความเสยีหายให้กบับรษิัทได้ โดยระบุโอกาส
เกดิ (Probability) และถา้เกดิแลว้มรีะดบัผลกระทบ (Impact) เพยีงใด 

(5) มกีารพฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่ าคญั (Key Risk Indicators : KRI) ทัง้ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ  
เช่น จ านวนรายได้ ผลก าไร / ขาดทุน การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่าย เป็นต้น  และตวัชี้วดัเชงิ
คุณภาพ เช่น การครองใจพนกังาน ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั ระดบัความพงึพอใจ
ของลกูคา้ เป็นตน้ 

(6) ก าหนดใหม้กีารระบุเพดานความเสีย่ง หรอืขดีความสามารถทีจ่ะรบัความเสีย่ง (Risk Limit)  
 จากเหตุการณ์ความเสีย่ง เพื่อจ ากดัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั หรอืผูม้สี่วนได ้
 เสยี หรอืสาธารณะ 
(7) มกีารก าหนดเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ และระดบัความเสีย่งทีเ่ป็น Trigger หรอืเป็น 

สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Early Warning Sign) หรอืความเสี่ยงวกิฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ 
(Crisis & Emergency Risk) เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง สามารถ
น าเอามาตรการจดัการกบัความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างทนัท่วงทเีพื่อลดโอกาสเกิด  หรอืช่วย
บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั 

(8) ก าหนดใหม้รีะเบยีบการปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน  
ยดึถอืปฏบิตัติาม เพื่อให้เกดิการก ากบั ควบคุมงาน และเป็นการจดัการความเสี่ยงในการ
ด าเนินงาน 
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(9) ก าหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏบิตังิานดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
 ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายนี้ 

 
3. โครงสร้างองคก์รด้านการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท ซึ่งเป็น    ผู้
พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : 
CRMC) เพื่อท าหน้าที่ก ากบั ควบคุม และบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) โดยมสีายงาน
บรหิารความเสี่ยง ซึ่งมสีายการบงัคบับญัชารายงานตรงต่อกรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่สนับสนุนงาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ (RMC) และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร 
(CRMC) รวมทัง้เป็นหน่วยงานปฏบิตักิารดา้นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
  

4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee 
:  CRMC) 

    ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
อสิระ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
(CRMC) มอี านาจ หน้าที ่ดงันี้ 

(1) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบั 
   จดัการ (Risk Management Committee : RMC) 

:  CRMC 

:  RMC 
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(2)  ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของ 
    คณะกรรมการบรษิทั 
(3)  ก ากบั ชีน้ า และควบคุมการด าเนินการดา้นความเสีย่งของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตาม 
   นโยบายการบรหิารความเสีย่ง และแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
(4)  พจิารณาก าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งดา้นต่างๆ และใหค้วามเหน็ชอบ 
    แผนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
(5)  พจิารณา และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง (Business  
  Continuity Plan) และแผนการบรหิารจดัการภาวะวกิฤต (Crisis Management  
  Plan) 
(6)  รบัทราบรายงานสถานการณ์เสีย่ง (Risk Incidents Report)  ตวัชีว้ดัความเสีย่ง 

 หลกั (Key Risk Indicators) แนวทางการจดัการกบัความเสี่ยง (Risk Mitigation   
Plan)  และผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

(7)  รายงานสถานะดา้นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
  ไดร้บัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจดัการ  (Risk Management Committee  : RMC) 

 ประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการเป็นประธาน และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บรหิาร
สูงสุดของสาย หรือสายงาน ตามที่ค ณ ะก รรมก า รบ ร ิห า รค ว าม เสี ่ย ง อ งค ์ก ร 
(Corporate Risk Management Committee : C R M C )  เป็ นผู้ ก าหนด  โดยมี
ผูจ้ดัการสายงานบรหิารความเสีย่งท าหน้าทีก่รรมการและเลขานุการ  

      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ (RMC) มอี านาจ หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1)  น าเสนอร่างนโยบายการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  องค์กร (CRMC) 
(2)  ก าหนดยทุธศาสตร ์และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 
(3)  รว่มจดัท าแผนการบรหิารความเสีย่งองคก์ร น าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (CRMC) 
(4)  ระบุสถานการณ์เสีย่ง วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ ตลอดจน 

 คาดคะเนผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทั รวมถงึการแสวงหาหนทางป้องกนั    
 โอกาสเกดิความเสีย่ง และลดผลกระทบทีอ่าจสรา้งความเสยีหายใหก้บับรษิทั 

(5)  ก ากบัใหม้กีารจดัท าแบบจ าลองความเสีย่ง (Risk Model) โดยการวเิคราะห ์
  สถานการณ์เสีย่งใน 3 รปูแบบ คอื กรณดีทีีสุ่ด (Best Case) กรณทีัว่ไป (Normal  
  Case) และกรณทีีแ่ยท่ีสุ่ด (Worst Case) และแผนการจดัการกบัความเสีย่งในแต่ละ 
  กรณ ี
(6)  ก ากบัใหห้น่วยงานต่างๆ มขีดีความสามารถในการบรหิารกจิการอยา่งต่อเนื่อง  

 (Business Continuity Management : BCM) โดยการจดัท าแผนการบรหิาร  
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 เหตุการณ์ผดิปรกต ิ(Incident Management Plan : IMP) แผนการบรหิารจดัการ  
 ภาวะวกิฤต (Crisis Management Plan : CMP)  แผนการด าเนินธุรกจิอยา่ง 
 ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  และแผนการพลกิฟ้ืนธุรกจิ    
 (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารความ      
 เสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC)  

(7)  พจิารณารายงานสถานการณ์ไมป่รกต ิ(Incident Report) และความเสีย่งทีอ่าจ 
  เกดิขึน้ (Potential Risk) ของหน่วยงานต่างๆ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนการ  
    แกป้ญัหาเบือ้งตน้ และ ตดิตามการด าเนินการดา้นความเสีย่งของหน่วยงาน 
(8)  ใหค้วามเหน็ชอบตวัชีว้ดัความเสีย่งหลกั (Key Risk Indicator) และค่ามาตรฐานผล 
  การปฏบิตังิานความเสีย่ง (Risk Performance Parameter) 
(9)  สื่อสาร รณรงค ์ส่งเสรมิ และใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งทางดา้นการบรหิาร 

ความเสีย่ง แก่ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทัว่ทัง้องคก์ร 

4.3 สายงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

      ก าหนดให้บรษิัท มีหน่วยงานด้านบรหิารความเสี่ยงในระดับสายงาน ที่เป็นอิสระ  
แตกต่างจากสายงานอื่น โดยรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสูงสุดของสายงาน
นี้จะท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ 
(RMC) และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (CRMC) อกีดว้ย 

 สายงานบรหิารความเสีย่งมอี านาจ หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท าแผนงาน และงบประมาณทางดา้นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
(2) จดัใหม้กีารประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการระบุความเสีย่ง การวเิคราะห ์และ 

ประเมนิความเสี่ยง และการจดัการกับความเสี่ยงทัง้ในระดบัหน่วยงาน และระดบั
องคก์ร 

(3) ศกึษา วเิคราะห ์ทบทวนความเสีย่ง และการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆ อยา่ง 
 สม ่าเสมอ 
(4) จดัท าแนวทางการบรหิารธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง (Business Continuity Management :  

BCM) ซึ่ งป ระกอบด้ วย  ก ารวางแผนบริห ารเห ตุ การณ์ ผิดป รกติ  (Incident 
Management Plan : IMP) การวางแผนบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management 
Plan : CMP) การวางแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan : 
BCP) และการวางแผนพลกิฟ้ืนธุรกจิ (Disaster Recovery Plan : DRP) 

(5) ก าหนดแนวทางในการรายงานเหตุการณ์ไมป่รกต ิ(Incident Report) ระบุอ านาจ  
หน้าทีข่องบุคคล หรอืหน่วยงานในการจดัการกบัเหตุการณ์ และด าเนินการแก้ปญัหา
เพื่อลดความเสีย่ง หรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัหน่วยงานและองคก์ร 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

(6) พฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่งหลกั (Key Risk Indicator : KRI) ก าหนดค่ามาตรฐานผล 
การด าเนินงานความเสีย่ง (Key Performance Parameter : KPP) เป็น 3 ระดบั คอื 
ระดบัทีย่อมรบัได ้(Accept) ระดบัเตอืนภยั (Trigger) และระดบัเสีย่งภยั (Risky)  

(7) จดัท าแบบจ าลองความเสีย่ง วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่ง เสนอแนะแนวทางใน 
การจัดการความเสี่ยงให้กับคณ ะก ร ร ม ก า รบ ร ิห า ร ค ว าม เสี ่ย ง อ งค ์ก ร 
(Corporate Risk Management Committee : CRMC ) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจดัการ (Risk Management Committee : RMC)  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

(8) ใหค้ าปรกึษา แนะน า และฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง แก่ 
 ผูบ้รหิาร พนกังาน และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
(9) เป็นหน่วยงานเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

(Corporate Risk Management Committee : CRMC)  และคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) ของ
บรษิทั 

(10) จดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่งประจ าปี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
ส่งเสรมิ สนับสนุน และสื่อสารหลกัการบรหิารความเสีย่ง สรา้งวฒันธรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทั 

 
5. แบบแผนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Platform) 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

 การบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องของพนักงานทุกคนโดยก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการบรหิารธุรกิจปรกติของบรษิัท และการปฏบิตัิงานของพนักงานทุกคน ทุก
หน่วยงาน ในทุกระดบั 
 

(1)  ระดบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
• ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร (CRMC) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ (RMC) และผูบ้รหิารระดบัสูงทุกคน 
• จดุมุง่เน้นทีส่ าคญั คอื ความเสีย่งในระดบัองคก์ร 
• พนัธกิจส าคญั คอื การก าหนดนโยบาย การจดัล าดบัความส าคญั การตดัสนิใจ การ

สื่อสาร เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
• พนัธกจิสนับสนุน คอื การผลกัดนัใหม้กีารบรหิารความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง การ

ประเมนิความเสี่ยง การจดัสรรงบประมาณสนับสนุน การรายงานผลการจดัการความ
เสีย่ง  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และการคาดคะเนความเสีย่งในอนาคต 

(2)  ระดบัหน่วยธรุกิจและกระบวนการบริหาร 
• ประกอบดว้ย คณะท างานดา้นความเสีย่งระดบัหน่วยธุรกจิ และผูบ้รหิารสงูสุดของแต่ละ

หน่วยงาน 
• จุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ คือ การบรหิารความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญใน

กระบวนการทางธุรกจิดา้นต่างๆ ของบรษิทั 
• พนัธกจิส าคญั คอื การระบุความเสีย่ง จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานหรอื

ในกระบวนการทีร่บัผดิชอบ จดัสรรทรพัยากร จดัท ารายงานผลการจดัการความเสีย่ง 
• พนัธกจิสนบัสนุน คอื การท าเอกสารประเมนิความเสีย่ง การสื่อสารสู่ระดบัปฏบิตังิาน 

(3)  ระดบัปฏิบติัการ 
• ประกอบดว้ย ทมีงาน และพนกังานทุกคนในกระบวนการปฏบิตังิาน 
• จดุมุง่เน้นทีส่ าคญั คอื การดูแล ปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐานทางธุรกจิทีส่ าคญัของบรษิทั 
• พนัธกจิส าคญั คอื การปฏบิตังิานในหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

คู่มอื มาตรฐานการท างาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
• พนัธกจิสนับสนุน คอื รายงานผลการปฏบิตังิาน เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลงกระบวนงาน 
 กระบวนการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่าง ๆ จะมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงซึง่กนัและกนั เริม่จาก
ระดบัคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง ผลกัดนันโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งของบรษิทั
ไปสู่ระดบัหน่วยธุรกจิและกระบวนงาน โดยผู้บรหิารหน่วยงานต่างๆ จะเป็นผู้ก าหนดแผนและกจิกรรม 
การบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยระบุหลกัเกณฑ์ วธิปีฏบิตัิในการจดัการความเสี่ยง ให้ระดบั
ปฏบิตักิาร ซึ่งประกอบดว้ยพนักงานผูป้ฏบิตังิานเป็นผู้ด าเนินการ และเมื่อปฏบิตับิงัเกดิผลเป็นประการใด  
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

กร็ายงานผลเสนอขอ้มลูต่อผูบ้รหิารระดบัหน่วยธุรกจิ เพื่อใหม้กีารรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง การ
คาดคะเนความเสี่ยงในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นกบับรษิัทขึน้สู่การพจิารณาในระดบั
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง เพื่อน าไปสู่การปรบัเปลีย่นนโยบาย และกลยุทธ์มอบหมายสู่ระดบั
หน่วยธุรกจิเพื่อด าเนินการต่อไป เป็นกระบวนการบรหิารงานต่อเนื่อง 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 

 
1. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Process)     21 

(1) การก าหนดกรอบแนวความคดิในการบรหิารความเสีย่ง    22 
(2) การก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง (Objective Setting)  23 
(3) การระบุความเสีย่ง (Risk Identification)     24 
(4) การวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Analysis)     33 
(5) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)           36 
(6) การจดัการกบัความเสีย่ง (Risk Mitigation or Risk Treatment)   40 
(7) การสื่อสารใหค้วามรูแ้ละการใหค้ าปรกึษาแนะน าเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง  43 

 (Risk Communication and Consultation) 
(8) การตรวจวดัการตดิตามการน าไปปฏบิตัแิละการทบทวนความเสีย่ง           45 

 (Risk Monitoring and Review)  
2. ความสมัพนัธข์องการบรหิารความเสีย่งการตรวจสอบภายในและการก ากบัควบคุม    47 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 
 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Process) ของ บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั 
(มหาชน) เริม่จาก 

(1)  การก าหนดกรอบแนวความคดิในการบรหิารความเสีย่ง 
(2)  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่งในบรบิทต่างๆ  ทีจ่ าเป็น เหมาะสมกบับรษิทั 
(3)  การระบุความเสีย่ง (Risk Identification) ขององคก์ร  
(4)  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Analysis)  
(5)  การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment))  
(6)  การจดัการความเสีย่ง (Risk Mitigation or Risk Treatment)  
(7)  การสื่อสารใหค้วามรู ้และการใหค้ าปรกึษาแนะน า (Risk Communication and  
  Consultation) เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
(8)  การตรวจวดั ตดิตามการน าไปปฏบิตัแิละการทบทวนความเสีย่ง (Risk Monitoring and  
  Review) 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดในแต่ละกระบวนการ ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งจากทัง้หมด 8 กระบวนการม ีดงัต่อไปนี้  

(1) การก าหนดกรอบแนวความคิดในการบริหารความเส่ียง 

การบรหิารความเสีย่ง หมายถงึ “ กระบวนการของการด าเนินงานใด ๆ เพื่อลดโอกาสเกดิ
เหตุการณ์เสีย่ง และบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุการณ์เสีย่งทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลุ
จดุมุง่หมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั” การบรหิารความเสีย่ง ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนกังานทุกคน 
โดยใหค้ านึงถงึเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

1.1 ความเสีย่งมอียูใ่นทุกกระบวนการด าเนินงานของบรษิทั การบรหิารความเสีย่งช่วย 
    สรา้งคุณค่าเพิม่น าไปสู่การบรรลุความส าเรจ็ตามจดุมุง่หมายของบรษิทั 

1.2 การบรหิารความเสีย่ง เป็นส่วนหนึ่งทีบ่รูณาการอยูใ่นกระบวนการบรหิารธุรกจิของ 
    บรษิทั (Integrated Part of Business Processes) 

1.3 การบรหิารความเสีย่ง อยูใ่นส่วนของการตดัสนิใจทางการบรหิารของบรษิทั (Risk  
   Management is Part of Decision Making) 

1.4 การบรหิารความเสีย่ง เป็นเรือ่งของการอธบิาย และคาดคะเนเหตุการณ์ทีอ่าจ  
 เกดิขึน้แหล่งทีม่า และสาเหตุภายใตส้ภาพความไมแ่น่นอน (Uncertainty) 

1.5 การจดัการกบัความเสีย่ง จะตอ้งเป็นไปอยา่งมรีะบบ มแีบบแผน ด าเนินการอยา่ง 
    สม ่าเสมอเพื่อผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.6 การบรหิารความเสีย่งทีด่ ีขึน้อยูก่บัคุณภาพของขอ้มลูทีม่อียูจ่ากความรู้ และ 
    ประสบการณ์ของพนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสาร หลกัฐาน การสงัเกต และ 
    การคาดคะเนหรอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 

1.7 การบรหิารความเสีย่งมคีวามเป็นเรือ่งเฉพาะของแต่ละบรษิทัทีแ่ตกต่างกนั  
    จ าเป็นตอ้งก าหนดขึน้ในบรบิทของแต่ละบรษิทั 

1.8 การจดัการกบัความเสีย่ง จะตอ้งด าเนินการอยา่งโปรง่ใส โดยเฉพาะอยา่งยิง่การม ี 
    ส่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยีในการตดัสนิใจแต่ละระดบัของบรษิทั 

1.9  ความเสี่ยงเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ การ
บรหิารความเสีย่งจะตอ้งพจิารณาทบทวนในทางปฏบิตัอิยู่เสมอ โดยค านึงถงึปจัจยั
ต่างๆ ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร อยา่งรอบดา้น 

1.10  การบรหิารความเสีย่ง เป็นเครือ่งมอืผลกัดนัใหเ้กดิ กระบวนการปรบัปรงุและ  
พฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่อง การจดัการกบัความเสีย่งทีด่ชี่วยสนับสนุนให้องคก์ร 
บรรลุจดุมุง่หมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รได้ 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

(2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงในบริบทต่างๆ ท่ีจ าเป็น
เหมาะสมกบับริษทั 

 เพื่อให้บรษิัท สามารถบรหิารและจดัการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการลดทอน
ความเสยีหายและผลกระทบอื่นๆ ทีอ่าจมต่ีอการด าเนินงานของบรษิทั หรอืผู้มสี่วนได้เสยีกบัการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงภาคสาธารณะโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทได้ก าหนด
วตัถุประสงค ์หรอืจดุมุง่หมายของการบรหิารความเสีย่งไว ้4 ประการ คอื 

2.1 เพื่อบรูณาการการบรหิารความเสีย่งเขา้สู่กระบวนการตดัสนิใจขององคก์รในทุก 
ระดับ  (Integrating Risk Management into Decision Making) ก ระบ วนก าร
ตดัสนิใจทีส่ าคญั เริม่ตัง้แต่การก าหนดนโยบายและกลยุทธธ์ุรกจิ การวางแผนงาน 
การงบประมาณ การลงทุน การบรหิารโครงการ กระบวนการปฏิบัติงาน การ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน และงานสนบัสนุนองคก์รในทุกดา้น 

2.2  เพื่อสรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขม้แขง็ (Strong Risk Management  
  Culture) การบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องของพนักงานทุกคน การส่งเสริมให้
พนักงานมจีติส านึก และค่านิยมเกี่ยวกบัความเสีย่ง ตระหนักและเขา้ใจในเรือ่งของ
ความไม่แน่นอน  (Uncertainty) เป็นพื้นฐานส าคัญสามารถช่วยสร้างความมี
ประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งองคก์รได ้

2.3  เพื่อการจดัท าเอกสารเกีย่วกบัความเสีย่งขององคก์ร (Document Risk Related  
Information) สร้างความเชื่อมัน่โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
(Disclosing Risk Information) องคก์รที่มธีรรมาภบิาลทีด่ ีจะมคีวามตัง้ใจเตม็ที่ใน
การจดัท าเอกสารที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง การระบุ
สถานการณ์เสี่ยงในกระบวนการด าเนินงานขององค์กร รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มูล 
เผยแพรใ่หพ้นกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและยดึถอืปฏบิตัริว่มกนั 

2.4 เพื่อส่งเสรมิการปรบัปรงุและพฒันาดา้นการบรหิารความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง  
(Continuously Improving Risk Management) ความเสี่ยงเป็นสภาพการณ์ของ
ความไม่แน่นอน การเรยีนรู ้การพฒันา และการปรบัปรุงงานดา้นการบรหิารความ
เสีย่งอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเป็นสิง่ส าคญัทีต่้องกระท า จากความเปลีย่นแปลงของ
ปจัจัยทัง้ภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
จ าเป็นต้องทบทวนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
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(3)  การระบคุวามเส่ียง (Risk Identification) ขององคก์ร  

โดยระบุทัง้ดา้นแหล่งทีม่าของความเสีย่ง เหตุการณ์ความเสีย่ง และผลลพัธห์รอืผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดร้ะบุความเสีย่งของบรษิทัไว้ ดงันี้ 

3.1 ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
3.2 ความเสีย่งดา้นการเงนิ และดา้นบญัช ี(Financial and Accountant Risk) 
3.3 ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 
3.4 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้ง (Compliance Risk) 
3.5 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม ่(Emerging Risk) 
3.6 ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Risk) 
3.7 ความเสีย่งวกิฤตฉุกเฉินเฉพาะกจิ (Emergency and Crisis Risk) 

ส่วนรายละเอยีดความเสีย่งในแต่ละดา้นดงักล่าวขา้งตน้ มดีงัต่อไปนี้ 
3.1 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ แผนด าเนินงานและการน าไปปฏบิตัไิม่

เหมาะสมหรอืไม่สอดคล้องกบัปจัจยัภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อ
รายได้ หรอืการด ารงอยู่ของกิจการ ดงันัน้ คณะกรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงต้องวางแผน   
กลยุทธแ์ละแผนด าเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสรมิการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล พรอ้ม
ทัง้จดัให้มโีครงสรา้งพื้นฐานภายในที่เหมาะสมส าหรบัการน าไปปฏบิตัิ เช่น การจดัโครงสรา้ง
องค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการ
ปฏบิตัิงาน เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกจิและจดัการกบัปญัหาของบรษิทัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
           แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) คือ แผนที่แสดงทิศทางการด าเนินงานและสะท้อน
วสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายของบรษิทั โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลา 3 ถงึ 5 ปี ซึง่แผนกลยุทธท์ีด่จีะต้อง
มคีวามชดัเจน สอดคล้องกบันโยบาย มคีวามยดืหยุ่น และสามารถปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบั
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

แผนด าเนินงาน (Business Plan) คอื แผนที่ก าหนดกรอบการด าเนินงานโดยรวมของ
บรษิทั เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ตามแผนกลยุทธ์ และเป็นแนวทางใหแ้ก่หน่วยงาน
ต่างๆ ในการก าหนดแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) โดยทัว่ไปจะเป็นแผนระยะสัน้ ระยะเวลาไม่
เกนิ 1 ปี ประกอบดว้ย เป้าหมาย ผลก าไร หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ปรมิาณทรพัยากรทีใ่ช ้กรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน และเกณฑ์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควรสอดคล้องกับ
งบประมาณของบรษิทัดว้ย 
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แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทหลกั คือ ปจัจยั
ความเสีย่งภายนอก และปจัจยัความเสีย่งภายใน 

3.1.1 ปจัจยัความเสีย่งภายนอก หมายถงึ ปจัจยัภายนอกทีบ่รษิทัควบคุมไดย้าก  
หรอืไม่สามารถควบคุมได้ อนัส่งผลกระทบหรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัิ
ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ภาวะการแข่งขัน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีปจัจยัทางเศรษฐกิจ ปจัจยัทางการเมอืง และข้อก าหนดของ
ทางการ เช่น แผนพฒันาพลงังานของประเทศ กฎหมายส่งเสรมิการลงทุน
ทางดา้นพลงังานทางเลอืก เป็นตน้ 

3.1.2  ปจัจยัความเสีย่งภายใน หมายถงึ ปจัจยัภายในทีบ่รษิทัสามารถควบคุมได ้ 
  แต่สามารถส่งผลกระทบ หรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผน         
  กลยทุธ ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น โครงสรา้งองคก์ร กระบวนการและ  
  วธิกีารปฏบิตังิาน ความเพยีงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพยีงพอ 
  ของขอ้มลู และเทคโนโลยสี าหรบัการด าเนินงานและการแขง่ขนั เป็นตน้ 

 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน และด้านบญัชี (Financial and Accountancy Risk) 

           หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ทางการเงนิของบรษิัท ซึ่ง
เกดิขึน้จากสภาพความไม่แน่นอนของตลาดเงนิ ตลาดทุน สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ และการ
แข่งขนัทางธุรกิจ ซึ่งมผีลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย ฐานะการเงนิ และสภาพคล่องของกจิการ 
ความเสีย่งทางดา้นการเงนิอาจแบ่งได ้ดงันี้ 

  3.2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit / Default Risk) 
     ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื โอกาสหรอืความน่าจะเป็นทีคู่่สญัญาไมส่ามารถปฏบิตัิ
ตามภาระที่ตกลงไว้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรอืคู่ค้าอื่นของบรษิัท ไม่
สามารถปฏิบัติตามสญัญา ท าให้บรษิัทไม่ได้รบัช าระหนี้ตามจ านวนและช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดหนี้ค้างช าระเกินก าหนดเวลา หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรอื      
หนี้สูญ รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและรายได้ของบรษิัท  ความเสี่ยงด้าน
เครดติเป็นความเสีย่งทีม่คีวามส าคญัมาก เพราะเกีย่วขอ้งกบัเงนิไดแ้ละตน้ทุนธุรกจิ 

  3.2.2 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอตัรา

ดอกเบี้ย อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงนิตลาดทุน 
ทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องบรษิทั ไดแ้ก่ 

       (ก) ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัท และรายได้ดอกเบี้ย
รบั จะส่งผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย 



 

26 
 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

รวมถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัรายการสนิทรพัย์ หนี้สนิ และรายการ
นอกงบดุลทัง้หมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Interest 
Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้  ดอกเบี้ย 
มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading Account) นอกจากนี้แล้ว
ยงัรวมถงึความเสี่ยงจากการลงทุน และการเสยีโอกาสในการลงทุน
เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่กีว่า 

  (ข)  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) 
เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการที่บรษิทัมสีถานะในการด ารงสนิทรพัย ์
หรือหนี้สินเป็นเงนิตราต่างประเทศ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศมคีวามไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าสนิทรพัย์ หรอืหนี้สินของบรษิัทที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศมีความผันผวน (Volatility) ไปด้วย อาจก่อความ
เสยีหายใหก้บับรษิทัได ้เช่น รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กดิขึน้
นอกประเทศไทย ค่าใช้จ่าย เงนิลงทุน และภาระหนี้ที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น บรษิทัจ าเป็นต้องด าเนินการป้องกนัความเสีย่ง
โดยใช้เครื่องมอืทางการเงนิในรูปแบบต่างๆ เช่น การท า Hedging 
การซื้อ / ขาย เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Cover) 
เป็นตน้ 

        (ค)  ความเสีย่งจากราคา (Price Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นกบัมูลค่าของสนิทรพัย ์และรายได้จาก
การลงทุนของกิจการ ที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวน 
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และราคาตราสารทุน  / หุ้น ตาม
ภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง เช่น ตลาดตราสารหนี้  ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดซือ้ขายสนิทรพัยล์่วงหน้า เป็นต้น 
ท าให้มูลค่าของพอร์ตเงนิลงทุนเพื่อค้าและเพื่อขายของบรษิัทมี
มูลค่าที่ลดลงได้ หรอืมคีวามเสี่ยงด้านผลตอบแทนที่เกิดความไม่
แน่นอน 

  3.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บรษิัทไม่สามารถช าระหนี้สิน และภาระ
ผกูพนัเมื่อถงึก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถ
จดัหาเงนิทุนได้อย่างเพียงพอ หรอืสามารถจดัหาเงนิทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ระดบัที่สามารถยอมรบัได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรษิัททัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคต เช่น บรษิทัมปีญัหาดา้นคุณภาพของสนิทรพัยแ์ละมชีื่อเสยีง หรอืข่าวลอืในทาง
ไม่ด ีและสถาบนัการเงนิระงบัวงเงนิสนิเชื่อที่บรษิัทได้รบัอยู่ ความเสี่ยงจากแหล่งที่มา
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ของเงนิทุน สถานการณ์เหล่านี้ท าให้บรษิัทมีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อความต้องการใช้เงนิทุนมปีรมิาณสูงกว่าสภาพคล่องที่มอียู่เป็น
จ านวนมาก อาจท าใหบ้รษิทัไมส่ามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้
  นอกจากน้ี สญัญาณเตอืนถงึปญัหาของสภาพคล่องยงัอาจรวมถงึต้นทุนเงนิทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น การถูกเรยีกหลกัประกันในการกู้ยมืเพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือในตลาด การ
ลดลงของวงเงนิในการกู้ยมื หรอืการลดลงของแหล่งเงนิทุนระยะยาวที่จะสามารถใช้ได้ 
หรอืจากการถูกปรบัลดระดบัเครดิต (Credit Rating) จากสถาบนัจดัระดบัเครดติท าให้
ต้นทุนทางการเงนิสูงขึ้น รวมทัง้การถูกระงบัการให้การสนับสนุนจากสถาบนัการเงนิที่
เกีย่วขอ้งกนั และอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเปลีย่นแปลงอยา่งมนีัยส าคญั 

3.2.4 ความเส่ียงด้านบญัชี (Accountancy Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และการ

วิเคราะห์ทางธุรกิจการเงนิ การด าเนินงานทัว่ไปทางด้านบัญชี เช่น ความผิดพลาด
ทางดา้นภาษอีากร ความผดิพลาดในเรือ่งค่าใชจ้า่ย ความผดิพลาดดา้นทรพัยส์นิ เป็นตน้  

 

3.3 ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

            ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน คอื ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายอนัเน่ืองมาจาก  
 การขาดการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 ขาดธรรมาภบิาลในองคก์ร 
 การขาดการควบคุมทีด่ ีโดยอาจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน     
 คนระบบงาน 
 เหตุการณ์จากปจัจยัภายนอก แลว้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั  

ทัง้นี้ ไมน่บัรวมความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด และ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ซึง่ความไม่เพยีงพอหรอืความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้จากปจัจยัทัง้         4 
ปจัจยัขา้งต้น เป็นสาเหตุก่อให้เกดิความเสี่ยงดา้นการด าเนินงานขึน้ได้ เช่น การทุจรติ ความไม่
เพยีงพอหรอืความไม่ถูกต้องของขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ การหยุดชะงกัหรอืการขดัขอ้งของระบบ
คอมพวิเตอร ์การก่อวนิาศภยั หรอืภยัธรรมชาต ิเป็นต้น และอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการ
ด าเนินงานของบรษิทัได ้ความเสีย่งดา้นการด าเนินงานจ าแนกออกได้ ดงันี้ 

  3.3.1 ความเส่ียงจากการทุจริต (Fraud) 
         ความเสีย่งจากจากการทุจรติ (Fraud) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

(ก) ความเสีย่งจากการทุจรติภายในองคก์ร 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจรติของบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการทุจรติดงักล่าวตกแก่พวกพอ้งของตนเอง 
เช่น การเบียดบงัทรพัย์สินของบรษิัท การปลอมแปลงเอกสาร การ
ยกัยอกทรพัย ์หรอืการรบัสนิบน เป็นตน้ 
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(ข) ความเสีย่งจากการทุจรติจากภายนอก  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจรติของบุคคลภายนอกองค์กร แต่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายโดยตรงต่อบรษิทั เช่น การปลอมแปลงเชค็ การ
ปลอมแปลงเอกสารทางการเงนิ การฉ้อโกง เป็นตน้ 

 3.3.2 ความเส่ียงด้านบคุลากร (Human Mismatch) 
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม การจ่าย

ค่าตอบแทน หรอืการปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม ซึง่อาจก่อให้เกดิการฟ้องรอ้ง 
การลาออก การหยุดงานประทว้ง หรอืการท างานอย่างเฉื่อยชา ล่าช้าได้ และการสรรหา
บุคลากรซึ่งอาจมคีวามรู ้ความสามารถ หรอืมคีุณสมบตัิไม่เพียงพอกบัการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนี้ ยงัรวมถงึความปลอดภยัในสถานที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้กบัพนักงาน 
อันเนื่องมาจากการก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานที่ไม่เพียงพอ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงานจากโรคภยัไขเ้จบ็ หรอืไดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุอนัเนื่องมาจากการปฏบิตังิาน
ได ้

3.3.3  ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของทรพัยสิ์น (Corporate Asset   
          Security) 
เป็นความเสีย่งที่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของบรษิทั อนัเนื่องมาจาก

อุบตัิภัยต่างๆ  เช่นอุบตัิเหตุ อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ การท าลายทรพัย์สิน การจลาจล     
การก่อความไมส่งบทางการเมอืง การก่อวนิาศภยั เป็นตน้ 

3.3.4 ความเส่ียงจากการขดัข้อง และ หยุดชะงกัของระบบงานคอมพิวเตอร ์ 
และ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม (Information System and ICT  System 
Shutdown)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบงานที่ผิดปกติ หรือการหยุดท างานของ

ระบบงานด้านต่างๆ  เช่น ความไม่สอดคล้องกนั หรอืความแตกต่างของระบบงานกับ
กระบวนการปฏบิตังิานจรงิ ความบกพรอ่งของระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย
โทรคมนาคม รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่ เหมาะสมล้าสมัย และไม่มี
ประสทิธภิาพ เป็นตน้ 

3.3.5  ความเส่ียงจากความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ (Information   
           Security Risk)  
เป็นความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้จากขอ้มลูส าคญัสูญหาย ถูกขโมย หรอืการเขา้ถงึขอ้มูล

โดยไม่มอี านาจ (Hacker) ลบัลอบเขา้สู่ระบบขอ้มูลคอมพวิเตอร ์อนัอาจท าให้ข้อมูลชัน้
ความลบั หรอืขอ้มลูทางธุรกจิของบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ หรอื
เปิดเผยอยา่งไมถู่กตอ้ง 
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3.3.6 ความเส่ียงจากภยัคกุคามไซเบอร ์(Cyber Threats) และความมัน่คง     
          ปลอดภยัไซเบอร ์(Cybersecurity)  กบัข้อมลูส่วนบคุคล  (Privacy    
           Risk)  

 เป็นความเสี่ยงที่จะเกดิความเสยีหายทางการเงนิ การหยุดชะงกัของธุรกจิ หรอื
ความเสยีหายต่อชื่อเสยีงของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากความลม้เหลวของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) รวมทัง้ความเสยีหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกบัโครงสรา้งระบบเทคโนโลย ี
หรือการใช้เทคโนโลยี  และการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection) 

 3.3.7 ความเส่ียงจากกระบวนการท างาน (Business Process Mistake)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน (Methodology) 

ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน หรอืความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน หรอืพนักงานจา้งงานภายนอก (Outsourcing) เช่น การน าเขา้ข้อมูลผดิพลาด 
การประเมนิมลูค่างานไม่ถูกตอ้ง การไม่ปฏบิตัติามสญัญาการจา้งงานตามสญัญาจา้งงาน
จากภายนอก การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบ
คอมพวิเตอรข์องพนักงาน การปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม ท างานลดั
ขัน้ตอน รวมถงึการจดัท านิตกิรรมสญัญา และเอกสารทางกฎหมายทีไ่ม่สมบูรณ์ ท าใหไ้ม่
สามารถใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย เป็นตน้ 

3.3.8 ความเส่ียงจากลกูค้า ผลิตภณัฑ ์และวิธีปฏิบติัในการด าเนินธรุกิจ   
         (Customer Related Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวธิปีฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ การประมูลงาน การ

สมยอมด้านราคา กระบวนการออกผลติภณัฑ์ และการเขา้ถงึขอ้มูลลูกค้าที่ไม่เหมาะสม 
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่ทางการก าหนด เช่น การท าธุรกรรมที่
ละเมดิกฎหมาย การด าเนินธุรกรรมทีไ่ม่ได้รบัอนุญาต การท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ฟอกเงนิ และการทีบ่รษิทัน าขอ้มลูความลบัของลกูคา้ไปหาผลประโยชน์ การปกปิดขอ้มลู 
หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทีส่รา้งผลกระทบ หรอืความเสยีหายแก่บุคคลภายนอก เป็นตน้ 

 

3.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบติังานให้ถกูต้อง (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานด้านต่างของบรษิทัให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการและองคก์รก ากบัควบคุม อยา่ง
ถูกต้อง เพราะถ้าหลกีเลี่ยง หรอืละเลยแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท ก่อความเสียหายต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้  โดยความเสี่ยงด้านการ
ปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งอาจแบ่งได ้ดงันี้ 
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3.4.1 ความเส่ียงด้านโครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance  
         Structure Risk) 
ความเสี่ยงด้านโครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการ คอื ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่

บรษิทั ซึ่งเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั จดทะเบยีนซื้อ ขาย หลกัทรพัย ์ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) อกีดว้ยในเชงิกลยุทธ ์การด าเนินงาน ตลอดจน
ระบบและวธิกีารสรรหา คดัเลอืกคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ตามที่
กฎหมายได้ก าหนดไว้ เช่น กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร ซึ่งอาจได้บุคคลที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ศกัยภาพในการบรหิารงาน หรอืไม่มอุีดมการณ์ หรอืไม่มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติเขา้มาเป็น
คณะกรรมการบรษิัท ท าหน้าที่บรหิารและก ากับดูแลกิจการของบรษิัท ซึ่งอาจส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อธุรกจิและความน่าเชื่อถอืของบรษิทั 

3.4.2 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของบริษทั (Reputation Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ หรอืการกระท าที่ผิดพลาดของ

พนกังาน หรอืการละเลยไม่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายแลว้
ส่งผลกระทบต่อบรษิัท หรอืบุคคลภายนอกหรอืสาธารณะ และสร้างความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ของบรษิัทในสายตาของสาธารณชนได้ เช่น การปฏิบตัิตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ การปฏิบัติตามเทศบัญญัติและ
กฎหมายทางด้านสิง่แวดลอ้ม การชุมชนสัมพนัธ์ การปฏบิตัติามเกณฑ์การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื เป็นต้น หากละเลย เกิดเหตุฟ้องร้องอาจสร้างความเสียหาย เสียค่าปรบั หรอื
ผูบ้รหิารถูกด าเนินคดอีาญาได ้

3.4.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามพนัธะสญัญา (Obligation Risk) 
เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ภายใต้ขอ้ตกลง หรอืพนัธะสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทัไดท้ า

ไว้กับคู่สญัญา หรอืในฐานะของผู้ค ้าประกัน ซึ่งอาจเกิดเหตุให้บรษิัทหรอืคู่สญัญาไม่
สามารถปฏบิตัติามสญัญาได ้ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืผลกระทบต่อบรษิทั หรอืท าให้
บรษิทัไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้เช่น สญัญาการส่งมอบสนิคา้ของคู่
ค้าไม่ตรงตามสญัญา ส่งผลให้งานล่าช้า บรษิัทอาจถูกปรบัเหตุงานล่าช้าได้ หรอืการที่
บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากการต้องปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความเป็นพิษจากการก่อสร้างโครงการ โดยไม่ได้ท าความเข้าใจ
สญัญาดเีพยีงพอ เป็นตน้   
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3.5  ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ เป็นความสูญเสยีที่อาจจะเกิดขึน้จากความเสี่ยงที่ยงัไม่ได้

ปรากฏขึน้ในปจัจุบนั แต่อาจจะเกดิขึ้นได้ในอนาคต เน่ืองจากสภาวะแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความเสีย่งประเภทน้ีเป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อยา่งชา้ๆ ยากทีจ่ะระบุได ้
มคีวามถี่ของการเกิดต ่า แต่เมื่อเกิดขึน้แล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ใหม่นี้มกัจะถูกระบุขึน้มาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศกึษาจากหลกัฐานทีม่ปีรากฏ
อยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มกัจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เศรษฐกิจ 
กฎหมาย สงัคม เทคโนโลย ีภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรอืการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาต ิ
ในบางครัง้ผลกระทบของความเสี่ยงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถระบุได้ในปจัจุบนั ตวัอย่าง
ความเสีย่ง เช่น  

3.5.1 การพฒันาและความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
เกดิความเสีย่งต่อธุรกจิในหลากหลายแง่มมุจาก Technology Disruption คุกคาม

ต่อความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทั เช่น การใช้ หุ่นยนต์ท างานแทนคน 
เทคโนโลยโีทรคมนาคมระดบั 5G การน าเทคโนโลยปีญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligent 
: AI) มาใช้ เทคโนโลยนีาโน (Nano Technology) วสัดุศาสตร ์เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio-
Technology) เป็นตน้ 

3.5.2 การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากร และการเคล่ือนย้ายถ่ิน  
สดัส่วนประชากรสูงอายุมเีพิ่มสูงมากขึ้น ความเป็นสงัคมเมอืงมกีารเติบโตอย่าง

รวดเรว็ เกิดความต้องการใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดมิ เป็นสิง่คุกคามสรา้งความเสี่ยง
ใหม่ๆ  แก่บรษิทั และเป็นโอกาสของการท าธุรกจิของบรษิทัในขณะเดยีวกนัอกีดว้ย 

3.5.3 กระบวนการโลกาภิวตัน์ (Globalization)  
สภาพโลกไร้พรมแดนเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  จากการเร่งความเร็วด้วย

ความสามารถและพฒันาการทางด้านเทคโนโลย ีการสื่อสารโทรคมนาคม การคมนาคม
ขนส่ง การบนิ Internet, Social Media เป็นต้น สรา้งสิง่คุกคาม และความเสีย่งใหม่ๆ แก่
ธุรกจิของบรษิทั 

3.5.4 ความเปล่ียนแปลงในเชิงวฒันธรรมทางสงัคมของบคุคลในวยัต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในวยัท างานรุ่นใหม่ที่แตกต่างและมวีิวฒันาการอย่าง

รวดเรว็ ตอ้งการความส าเรจ็ในเวลาอนัสัน้ ชอบความเป็นอสิระในการท างาน อยู่กบัระบบ 
On Line และ Internet ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นปจัจัยส าคัญในการท างานและใช้ชีวิต            
การใช้พื้นที่ร่วมในการท างาน (Co - Working Space) การท างานจากบ้าน (Work from 
Home) หรอืที่ใดๆ โดยไม่ต้องไปที่ Office วฒันธรรมเหล่านี้ ย่อมสรา้งโอกาสเสี่ยง และ   
มผีลกระทบการด าเนินธุรกจิของบรษิทัได ้
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3.6 ความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทัง้หลาย และส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั และองค์กรต่างๆ อกีด้วย เกิดขอ้ก าหนดใหม่ๆ บงัคบัให้บรษิัทต้องปฏบิตัิตาม เพื่อให้
สามารถเป็นที่ยอมรบัในตลาด และสามารถท าธุรกิจต่อไปได้ เช่น องค์กรมาตรฐานสากล 
International Standard Organization (ISO) ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
มาตรฐานการจดัการระบบพลงังาน ISO 50001 หรอืขององค์กรสหประชาชาต ิว่าด้วยองค์กร
เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Organization) เป็นต้น ตวัอย่างความ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น 

3.6.1 ความเปล่ียนแปลงทางด้านภมิูอากาศ (Climate Change)  
วกิฤตโลกรอ้น สภาพภมูอิากาศแปรปรวน พายุมคีวามรนุแรงมากขึน้ การสูญเสยี

ธารน ้าแขง็ ภูเขาน ้าแขง็ขัว้โลกละลาย ภยัพบิตัิแผ่นดนิไหว น ้าท่วม ภยัแล้ง เป็นต้น 
เกิดความตื่นตัวทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การลดการใช้พลังงาน
ฟอสซลิ การส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอืก และการแสวงหาแหล่งพลงังานใหม ่ๆ  

3.6.2 ภาวะโรคอบุติัใหม่ระบาด (Pandemic of New Disease)  
เกิดโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง

ท าลายชวีติของประชากร สรา้งผลกระทบและความเสยีหายอย่างมากมายทัว่โลก เช่น 
ไขห้วดันก โรคซาร ์โรคเมอร ์และโรคทีเ่กดิจากไวรสัสายพนัธุโ์คโรน่าปี 2019 (COVID 
– 19) เป็นต้น เกดิวกิฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุข (Public Health Crisis) ขึน้ทัว่โลก 
การคุกคามของโรคระบาดสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้เกิดขึ้น เช่น การปิด เมือง          
ปิดประเทศ จ ากัดการเดินทาง การท างานที่บ้าน การประชุม On - line การเว้น
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) เป็นตน้  

3.6.3 มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) 
ที่เกิดจากน ้ามอืของมนุษย์ จากโรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนต์ จากการเผา

ด้วยวตัถุประสงค์ทางการเกษตร เกิดไฟป่า เป็นต้น เกิดปรากฏการของฝุ่นพิษ หรอื        
PM. 2.5 ทีทุ่กคนใหค้วามสนใจ และมผีลกระทบต่อสุขภาพและการด ารงชวีติปรกตขิอง
ประชาชนโดยทัว่ไป ย่อมมผีลกระทบต่อการท างานของพนักงาน และสรา้งความเสี่ยง
ใหก้บับรษิทั ได ้

3.6.4 มลภาวะทางดินและน ้า (Soil and Water Pollution)  
มาตรฐานตามข้อก าหนด ISO 14001 และUnited Nation เรื่องการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืน ระบุความส าคัญของการบรหิารองค์กรที่ให้ความส าคัญของการดูแลรกัษา
สิง่แวดล้อม ซึ่งรวมถงึดนิ และน ้าไว้ด้วยการอนุรกัษ์สภาพของแผ่นดนิและทะเล การ
ปกป้องรกัษาพชืพนัธุ ์สตัวป์า่ และสตัวท์ะเลทุกสายพนัธ ์การควบคุมสารพษิ การปล่อย
ของเสยี ขยะพลาสตกิในทะเล เป็นตน้ 
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3.7 ความเส่ียงวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ต้องฉุกคิด และ
ตดัสนิใจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเร่งด่วน  โดยไม่สามารถหรอืไม่มเีวลาทีจ่ะจดัท าแผน
กลยุทธ์รองรบัได้ ซึ่งจะต้องปรกึษาหารอืกบัผู้เกี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อตดัสนิใจด าเนินการอย่าง
หนึ่งอยา่งใด เพื่อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายหรอืเสยีโอกาสทางธุรกจิทีค่าดหวงั 

(4) การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk Analysis)  

โดยการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประเมินเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นและการก าหนด
หลกัเกณฑร์ะดบัความเสีย่ง ซึง่เป็นขัน้ตอนของการน าเอาความเสีย่งดา้นต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้น ามา
วิเคราะห์ โดยการระบุขอบเขตความเสี่ยง (Risk Area) การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Incident 
Identification) ประเมินเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (Incident Assessment) โดยพิจารณาถึงโอกาสเกิด
เห ตุ ก ารณ์ เสี่ ย ง  (Probability / Likelihood) และผลกระทบหรือ ระดับ ความรุน แรง (Impact / 
Seriousness) ที่มีต่อบรษิัท และการก าหนดตัวชี้ว ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)  เพื่อให้บรษิัท
สามารถระบุวธิป้ีองกนัไม่ใหเ้กดิเหตุการณ์เสี่ยงต่อความเสยีหายขึน้ และสามารถก าหนดวธิกีารเพื่อลด
ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบับรษิทัใหน้้อยลง หรอืหมดไป โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 4.1 การระบุขอบเขตความเส่ียง (Risk Areas) 
เป็นการระบุที่ชี้ชดั เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มอียู่ว่ามกีรอบ หรอื

ขอบเขตของความเสีย่ง เป็นเรือ่งอะไร 
  

ตวัอยา่ง : ขอบเขตความเสีย่ง 
ความเสีย่งทางดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• กลยทุธท์างการตลาดและการขาย 
• กลยทุธท์างดา้นการพฒันาบุคลากร 
• กลยทุธท์างดา้นพนัธมติรธุรกจิ 
• กลยทุธท์างดา้นการเขา้สู่ธุรกจิใหม่ 
 

ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ และดา้นบญัช ี(Financial and Accountant Risk)  : 
ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• สภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity) 
• ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
• ความสามารถในการจดัการหนี้ (Leverage) 
• ความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) 
• มลูค่าของกจิการ (Valuation) 
• การบนัทกึบญัช ี 
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• การวเิคราะหท์างธุรกจิการเงนิ 
• การด าเนินงานทัว่ไปทางดา้นบญัช ี 
 

ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operation Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• ความซื่อสตัยโ์ปรง่ใส (Integrity) 
• ความสามารถของบุคคล (Competence) 
• ความสามารถของระบบงาน (IT System) 
• การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ (Customer Experience) 
• การฟ้องรอ้งความเสยีหายจากคู่สญัญา  
• ความสามารถของการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(Cyber Risk & 

Cybersecurity)  
• ความสามารถในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อตรวจจบั (Detect) และการตอบสนอง 

(React) ต่อการถูกบุกรกุ โจมตทีางไซเบอร ์(Cyber Resilience) 
 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้ง (Compliance Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• การก ากบัควบคุม (Compliance & Control) 
• ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
• การสื่อสารภายในองคก์ร (Internal Communication) 
• การรอ้งเรยีนสาธารณะ (Public Voice) 
 

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่(Emerging Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• พฒันาการของเทคโนโลย ี(Technology Disruption) 
• การเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งประชากร (Population Change) 
• สถาพความเป็นสงัคมเมอืง (Urbanization) 
• ความตอ้งการพลงังานสะอาด (Clean Energy) 

 

ความเสีย่งดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environmental Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง เช่น 
• การเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ (Climate Change) 
• วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
• การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural Preservation)  
• การลดความสญูเสยี (Zero Waste) 
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ความเสีย่งวกิฤตฉุกเฉินเฉพาะกจิ (Emergency & Crisis Risk) : ขอบเขตความเสีย่ง  
เช่น 
• การลงมตวิาระต่างๆ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ทีเ่กดิจากความขดัแยง้ของ  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
• ปญัหาขอ้ขดัแยง้ และการแขง่ขนัทางธุรกจิ หากชกัชา้ในการตดัสนิใจ หรอืการ

เจรจาต่อรอง อาจท าใหเ้กดิความเสยีหาย และสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 
4.2 การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น (Incident Identification) 
หมายถงึ การคาดคะเนว่าจะเกดิเหตุการณ์อะไรไดบ้า้งจากขอบเขตความเสีย่งทีร่ะบุไว ้

เหตุการณ์เหล่านี้น ามาซึง่ความเสีย่ง หรอืผลลพัธบ์างอยา่งทีอ่าจก่อความเสยีหายต่อการบรรลุ
จดุมุง่หมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั เช่น  

• พนกังานทุจรติ 
• สนิคา้ส่งไปถงึสถานทีก่่อสรา้งชา้กว่าแผน 
• ราคาวสัดุ อุปกรณ์ ขึน้ราคาสงูกว่าประมาณการตามงบประมาณ 
• ไฟฟ้าดบัเป็นเวลานานกว่า 3 ชัว่โมง 
• สถาบนัการเงนิปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยมืของบรษิทั 
• เครือ่งจกัรผลติเสาโครงเหลก็เสยี ตอ้งหยดุการท างาน 1 สปัดาห์ 
• น ้าท่วมถนนเขา้สถานทีก่่อสรา้ง ไมส่ามารถเขา้ไปท างานได้ 
• Supplier ขอลด Credit Term จาก 30 วนั เป็น 20 วนั 

4.3 การประเมินเหตกุารณ์ (Incident Assessment) เก่ียวกบัโอกาสเกิด
เหตกุารณ์และผลกระทบ (Likelihood and Impact) 
          หมายถึง การประเมินว่าเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนัน้ มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น  
(Likelihood) เพียงใด และถ้าเกิดขึน้แล้วก่อผลกระทบ (Impact) ให้กบับรษิัทมาก น้อยเพยีงใด
เพื่อใหบ้รษิทัสามารถตดัสนิใจไดว้่า สมควรจดัล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์เสีย่งนัน้ๆ เพื่อจะ
ไดจ้ดัท าแผนการบรหิารความเสีย่ง โดยการก าหนดกจิกรรม กระบวนการปฏบิตังิาน ทรพัยากรที่
จ าเป็น และผูร้บัผดิชอบเพื่อจดัการกบักบัเหตุการณ์และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

  4.4 การก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator) 
 หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดักจิกรรมทีอ่าจจะท าให ้องคก์รมคีวามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ ดชันีชี้

วดัความเสีย่งอาจมหีลายตวักไ็ด ้ขึน้อยูก่บัการระบุสาเหตุความเสีย่ง 
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5 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

โดยพจิารณาว่ามคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัใด ดว้ยการเปรยีบเทยีบกบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
เป็นกระบวนการระบุความเสีย่ง การวเิคราะหค์วามเสีย่ง และจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง โดย
การประเมนิความเป็นไปไดข้องโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood Score) และระดบัผลกระทบ (Impact 
Score) ของปจัจยัเสีย่งทัง้ 5 ดา้น โดยน าความเสีย่งทีร่ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมดมาพจิารณาเพื่อจดัล าดบัความ
เสีย่งและการประเมนิความเสีย่งจ าแนกเป็น 2 มติ ิคอื 

(1) โอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood)  
  หมายถงึ ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ทีน่ ามาพจิารณาเกดิขึน้มากน้อย  
  เพยีงใด ซึง่จะมกีารพจิารณาหาระดบัของโอกาสทีจ่ะเกดิ ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 โอกาส / ความถี่ 
ระดบั โอกาส / ความถ่ี เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก มากกว่า 12 เดอืนต่อครัง้ /มโีอกาสเกดิน้อยกว่า 50% 

2 น้อย 10-12 เดอืนต่อครัง้ / มโีอกาสเกดิ 50%-59% 

3 ปานกลาง 7-9 เดอืนต่อครัง้ / มโีอกาสเกดิ 60-69% 

4 สงู 4-6 เดอืนต่อครัง้/ มโีอกาสเกดิ 70%-80% 

5 สงูมาก 1-3 เดอืนต่อครัง้ / มโีอกาสเกดิมากกว่า 80% 

 
(2) ระดบัผลกระทบ (Impact)  

ความรุนแรงที่เกดิจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรอืคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ 
และเมื่อเกดิขึน้แล้วจะเกดิผลกระทบ เกดิความรุนแรง กบัสิง่ต่าง ๆ และความเสยีหายที่
เกิดขึ้นของปจัจยัเสี่ยงทัง้ 5 ด้าน แล้วให้พจิารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดบัเท่าใด ดงั
ตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลกระทบด้านการเงิน 
ระดบั ผลกระทบ เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก น้อยกว่า 50,000 บาท / ก าไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว ้ไมเ่กนิ 5%  

2 น้อย 50,001 -100,000 บาท / ก าไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว ้ไมเ่กนิ 5 -10%  

3 ปานกลาง 100,001 – 200,000 บาท / ก าไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว ้ไมเ่กนิ 10-15%  

4 สงู 200,001 -500,000 บาท / ก าไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว ้ไมเ่กนิ 15-20%  

5 สงูมาก 500,001 บาทขึน้ไป / ก าไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว ้มากกว่า 20%  
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ตารางท่ี 3 ด้านการด าเนินงาน 
ระดบั ผลกระทบ เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก ท าใหเ้กดิความล่าชา้ ไมเ่กนิ 4% ของแผนงาน 

2 น้อย ท าใหเ้กดิความล่าชา้มากกว่า  4% – 6% ของแผนงาน 

3 ปานกลาง ท าใหเ้กดิความล่าชา้มากกว่า 6% – 8% ของแผนงาน 

4 สงู ท าใหเ้กดิความลา้ชา้มากกว่า 8% – 10% ของแผนงาน 

5 สงูมาก ท าใหเ้กดิความลา้ชา้มากกว่า 10% ของแผนงาน 

 
ตารางท่ี 4 ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบงัคบั  
ระดบั ผลกระทบ เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก การไมป่ฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัทีไ่ม่มนียัส าคญั 
2 น้อย การไมป่ฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัและกฏหมายมกีารสอบสวนภายใน / 

มกีารฟ้องเรยีกรอ้งใหอ้งคก์รปฏบิตัติามกฏหมาย 
3 ปานกลาง การไมป่ฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัและกฏหมายมกีารสอบสวนภายใน 

และมคีวามผดิไม่รา้ยแรง ขัน้ตกัเตอืนหรอืท าทณัฑบ์น / ฟ้องด าเนินคดกีบั
องคก์รตามกฏหมาย 

4 สงู การไมป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฏหมายมกีารสอบสวนภายใน และ
มคีวามผดิรนุแรงถงึขัน้ไล่ออก/ฟ้องด าเนินคดกีบัองคก์รตามกฏหมายเสยีค่าปรบั 

5 สงูมาก การไมป่ฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัและกฏหมายและมคีวามผดิ มกีาร
ฟ้องด าเนินคด ี / ฟ้องด าเนินคดกีบัองคก์ร ระงบัการท าธุรกรรมใดๆ  

 

 
ตารางท่ี 5 ด้านลกูค้า / คู่ค้า / พนัธมิตรธรุกิจ 
ระดบั ผลกระทบ เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก  ลกูคา้รอ้งเรยีนน้อยมากไมก่ระทบต่อตน้ทุน 

2 น้อย  กระทบความสมัพนัธล์กูคา้น้อยมาก มตีน้ทุนแกไ้ขอยูบ่า้ง 

3 ปานกลาง  สญูเสยีหรอืกระทบความสมัพนัธก์บัลกูคา้มาก มตีน้ทุนแกไ้ขปานกลาง 

4 สงู  สูญเสยีหรอืกระทบความสมัพนัธ์กับลูกค้าหลกัเป็นอย่างมาก  มตี้นทุนการ
แกไ้ขทีม่นียัส าคญั และกระเทอืนต่อการเตบิโตในอนาคต 

5 สงูมาก  สญูเสยีลกูคา้ทีส่ าคญัมาก และ ส่งผลรา้ยแรงต่อการเตบิโตในอนาคต 
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ตารางท่ี 6 ด้านความพึงพอใจ 
ระดบั ผลกระทบ เกณฑพิ์จารณา 

1 น้อยมาก  ระดบัความพงึพอใจมากกว่า 80 % ขึน้ไป 

2 น้อย  ระดบัความพงึพอใจมากกว่า 70 - 80 % 

3 ปานกลาง  ระดบัความพงึพอใจมากกว่า  60 - 70 %   

4 สงู  ระดบัความพงึพอใจมากกว่า 50 - 60 %   

5 สงูมาก  ระดบัความพงึพอใจต ่ากว่า 50 % 

 
การพิจารณาความเส่ียง  

หลงัจากประเมนิความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกดิ (Likelihood Score) และระดบัผลกระทบ  
ความรุนแรง (Impact Score) ของปจัจยัเสีย่งต่าง ๆ โดยน าความเสีย่งที่ระบุไวแ้ล้วทัง้หมดมาพจิารณา
ความเสีย่งดงันี้ 

 

ตารางท่ี 7 ระดบัและล าดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสีย่ง 

ระดบัผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
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การจดัล าดบัความเส่ียง (Degree of Risk)  
ระดบัความเสีย่งที่เกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของผลกระทบกบัระดบัโอกาสที่จะเกดิ 

ซึ่งมรีะดบัของความเสี่ยงอยู่ที่ 3 ระดบั คอื ต ่า ปานกลาง และสูง โดยแต่ละระดบัจะมคีวามหมายของ
ความเสีย่งและการปฏบิตัเิพื่อใชใ้นการบรหิารความเสีย่งต่อไป 
 

ตารางแสดงการจดัล าดบัความเส่ียง (Degree of Risk) มี 3 ระดบั คือ 
ระดบัความ
เสีย่งโดยรวม 

ระดบัคะแนน แทนดว้ย
แทบส ี

ความหมาย 

ต ่า 
(Low) 

1 - 5 (เขยีว) ระดับความเสี่ยงน้อย โดยไม่ต้องมีการควบคุมความ
เสีย่งหรอืการจดัการเพิม่เตมิ 

ปานกลาง 
 (Medium) 

6 - 10 (เหลอืง) ระดบัความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรบัได้โดยต้องมกีาร
จดัการความเสีย่ง เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดต่้อไป 

สงู 
 (High) 

11 - 25 (แดง) ระดบัความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรบัได้จ าเป็นต้องเร่ง
จดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดท้นัท ี

 
เมื่อหน่วยงานมผีลสรุปจ านวนกจิกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดบัแล้ว หน่วยงานจะต้องท าการ

ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งถือว่ามีนัยส าคญัให้วางแผนการควบคุมและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับจดัการ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อพิจารณาใน
ภาพรวมต่อไป สาหรบักจิกรรมที่มคีวามเสี่ยงระดบัปานกลางและต ่า เมื่อพจิารณาจากระดบัความเสีย่ง
แลว้เหน็ว่าหน่วยงานสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเองจงึไม่ตอ้งรายงานแต่ต้องมกีารควบคุมเพื่อป้องกนั
ไมใ่หค้วามเสีย่งเคลื่อนยา้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบัไมไ่ด ้ความเสีย่งในระดบัสงู หน่วยงานจะต้องจดัท าแผน
ด าเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) 

 

การก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียงหลกั (Key Risk Indicators) 
เป็นการระบุว่าจะสามารถวดัความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตวัชี้วดัอะไร  ตวัชี้วดัเหล่านี้ เป็น

เสมอืนสิง่บอกเหตุล่วงหน้าก่อนที่จะเกดิเหตุการณ์เสีย่งขึน้ (Early Warning Sign) ตวัชี้วดัที่ดจีะต้องมี
อ านาจในการพยากรณ์เหตุการณ์ได้ (Predictable Power) ส่วนใหญ่บรษิัทจะพัฒนาเป็นตัวชี้วดัน า 
(Leading Indicator) เพื่อหาทางลดโอกาสเกดิเหตุการณ์เสีย่ง ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์(Lagging Indicator) เพื่อ
หาวิธีปรับเปลี่ยนการด าเนินการกับความเสี่ยง  และตัวชี้ว ัดควบคุม (Control Indicator) เพื่อลด
ผลกระทบและความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทัได ้
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การก าหนดค่ามาตรฐานผลงานความเส่ียง (Key Performance Parameter : KPP) 
          เป็นการก าหนดค่ามาตรฐานของผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง ตามตวัชีว้ดัความเสีย่งหลกั 
(Key Risk Indicator) แต่ละตวัชีว้ดั ทีไ่ดก้ าหนดไวค้่ามาตรฐานน้ี แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 

•  ระดบัทีย่อมรบัได ้(Accept) สญัลกัษณ์ สเีขยีว  
         หมายถงึ การด าเนินงานดา้นต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน สถานการณ์ปรกต ิ 
 ตามทีค่วรเป็น ยงัไมป่รากฏความเสีย่งใดๆ เกดิขึน้ ในเรือ่งนัน้ๆ 
•  ระดบัเตอืนภยั (Trigger) สญัลกัษณ์ สเีหลอืง  

           หมายถงึ ผลการด าเนินงานบางอยา่งเบีย่งเบนไมเ่ป็นไปตามแผนงาน เกดิ 
 สภาพการณ์ผดิปรกติขึน้ เป็นสญัญานบอกเหตุว่า จะเกิดภยัหรอืความเสี่ยงต่อการ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ในเรือ่งนัน้ๆ ได ้จ าเป็นตอ้งด าเนินการบางสิง่บางอย่าง 
หรอืปรบัเปลีย่นวธิกีาร หรอืกลยทุธใ์นการด าเนินงาน เพื่อจดัการกบัความเสีย่งนัน้ๆ 

• ระดบัเสีย่งภยั (Risky) สญัลกัษณ์ สแีดง  
  หมายถงึ ผลการด าเนินงาน ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานอยา่งมาก 

เป็นสิง่บอกเหตุว่าจะเกดิความเสีย่งต่อการด าเนินงานในเรือ่งนัน้ๆ อยา่งแน่นอน 
จะตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษเพื่อจดัการกบัปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีม่อียู ่หรอื
การเปลีย่นกลยุทธแ์ละวธิกีารปฏบิตังิาน เพื่อลดผลกระทบ และความเสยีหายทีจ่ะ
เกดิขึน้ 

 

(6). การจดัการความเส่ียง (Risk Mitigation or Risk Treatment) 
โดยมแีผนด าเนินการ มาตราการป้องกนัโอกาสเกดิความเสี่ยง และบรรเทาความเสยีหายจาก

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ การก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง เป็นการเลอืกใชก้ลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการจดัการ
ความเสีย่งแต่ละดา้นทีบ่รษิทัก าลงัเผชญิอยู่ จะมกีารน าเสนอแผนจดัการความเสีย่งทีจ่ะด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะบรหิารความเสี่ยงองค์กร เพื่อพจิารณาและขออนุมตัิการจดัสรรทรพัยากรที่จ าเป็นต้องใช้
ด าเนินการ  โดยในการคดัเลอืกกลยุทธ์ และแนวทางในการจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะต้อง
พิจารณาถึงความเสี่ยงที่บริษัทยอมรบัได้ (Risk Tolerance) กับต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนความรบัผดิชอบทีพ่งึมี
ต่อสงัคม และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

กลยทุธก์ารบริหารความเส่ียง (Risk Management Strategies) ได้แก่ 
6.1 การยอมรบัความเสีย่ง (Accept) คอื ยอมรบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการบรหิาร การ

ปฏบิตังิาน และการตดัสนิใจของบรษิทั เพราะต้นทุนการจดัการความเสี่ยงอาจไม่
คุ้มกับผลประโยชน์ที่ อาจจะเกิดขึ้น  และมีระดับความเชื่ อมัน่ว่ าบริษัทมี
ความสามารถทีจ่ะรบัความเสีย่งนัน้ๆ ไวไ้ดเ้อง ถงึแมว้่าอาจเกดิความเสยีหายบา้ง
แต่คาดว่าไมม่ากจนเกนิไป 
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6.2 การลดความเสี่ยง (Reduce) เป็นการด าเนินการบางอย่างเพื่อลดโอกาสเกิด
เหตุการณ์ทีเ่ป็นความเสีย่ง หรอืการลดผลกระทบและความเสยีหายทีม่กีบับรษิทั
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

6.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) เป็นการยกเลิก หรอืหลีกเลี่ยงที่จะด าเนิน
กจิกรรมบางอย่างที่อาจน ามาซึง่ความเสีย่งทีจ่ะมผีลประทบ และความเสยีหายแก่
บรษิทัได ้

6.4 การร่วมจดัการความเสี่ยง (Share) เป็นการร่วมกบัองค์กรหรอืหน่วยงานอื่นใน
การรบัไปด าเนินการเกีย่วกบัความเสีย่งนัน้ ๆ  

6.5 การถ่ายโอนความเสีย่ง (Transfer) เป็นการโอนความเสี่ยงบางส่วน หรอืทัง้หมด
ไปใหก้บัองคก์ร หรอืหน่วยงานอื่น 

6.6 การกระจายความเสี่ยง (Diversify) เป็นการกระจายความเสี่ยง โดยการ
ด าเนินการหลายๆ ทางเลอืก เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ทางเลอืกใดทางเลอืก
หนึ่งไมอ่าจด าเนินการได ้

แผนการจดัการความเส่ียง (Risk Treatment Plan) 

 เป็นการก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะเลอืกใช้กลยุทธ์เพื่อจดัการกบัสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไร แผนการนี้จะระบุว่าจะต้องกระท าการอะไร อย่างไร เมื่อไร โดยใคร กบัสถานการณ์ความเสีย่ง 
วธิกีารจดัการความเสีย่ง ไดแ้ก่ 

(1) Take Risk หรอื การยอมรบัความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรบัให้มีความ
เสีย่งขึน้ได ้ระดบัหนี่ง เนื่องจากค่าใชจ้่ายในการจดัการ หรอืสรา้งระบบควบคุมอาจมมีลูค่าสูง
กว่าผลลพัธ์ที่ได้ แต่ควรมมีาตรการติดตามและดูแล เช่น การก าหนดระดบัของผลกระทบที่
ยอมรบัได ้เตรยีมแผนการตัง้รบัจดัการความเสีย่ง เป็นตน้ 
(2) Treat การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Control) การออกแบบระบบ
ควบคุม การแก้ไขปรบัปรุงการท างานเพื่อป้องกนั หรอืจ ากดัผลกระทบ และโอกาสเกดิความ
เสยีหาย เช่น ตดิตัง้อุปกรณ์ความปลอดภยั ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะใหพ้นกังานผูป้ฏบิตังิาน 
ก าหนดมาตรการเชงิรกุในเรือ่งต่าง ๆ เป็นตน้ 
(3) Terminate การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Risk Avoidance) การหยดุหรอืเปลีย่นแปลงกจิกรรม
ที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น และจะน ามาซึ่งความเสี่ยง การปรบัเปลี่ยน
รปูแบบ และลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นตน้ 
(4) Transfer การถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อลดความเสีย่งจากการสูญเสยีจ านวนมาก เช่น การ
ท าประกนัทรพัยส์นิเพื่อโอนความเสีย่งบางส่วนไปยงับรษิทัประกนัภยั การจา้งบรษิทัภายนอก
ให้ท างานบางส่วนแทน การรบัประกันสินค้าจากผู้ขาย เช่น เครื่องจกัรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบัตดิตัง้ในโครงการของบรษิทัเป็นตน้ 
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(5) Diversify เป็นวธิกีารกระจายความเสีย่ง (Risk Diversification) ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิของ
บรษิทั แหล่งรายได ้ผูใ้หบ้รกิาร ผูข้ายสนิคา้ทุน ประเภทของสนิคา้ขาย ตลาดธุรกจิ กลุ่มลกูคา้ 
เป็นตน้ เพื่อลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพึง่พงิรายได ้ผูใ้หบ้รกิาร ผลตอบแทนการลงทุน
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกนิไป เป็นตน้ 

การประเมินความเส่ียงสะสมคงเหลือ (Evaluation of Residual Risk) 

           หมายถงึ การประเมนิว่าหลงัจากทีบ่รษิทัไดม้แีผน และมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกนั และควบคุม
ความเสี่ยงในทุกด้านแล้ว (Inherent Risk) พบว่ามีความเสี่ยงส่วนหนึ่ งที่สามารถควบคุมได้ด้วย
มาตรการควบคุม (Treated Risk) และยงัคงเหลอืความเสี่ยงอะไรอยู่อกีบ้าง (Residual Risk) ที่จะต้อง
รบัรูแ้ละเปิดเป็นความเสีย่งเอาไว ้
 
Inherent risk represents the amount of risk that exists in the absence of controls. 
Treated risk is risk eliminated with controls. 
Residual risk is the amount of risk that remains after controls are accounted for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความส าคญัของประเมนิสถานะความเสีย่งคงเหลอื หรอื Residual Risk กเ็พื่อใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งองคก์ร (CRMC) ผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้ระหนัก และเขา้ใจว่าบรษิทัไม่อาจ
ทีจ่ะควบคุม หรอืขจดัความเสีย่งไปไดท้ัง้หมด 100% มาตรการควบคุมภายในและการจดัการความเสีย่ง
จะดเีพยีงใด ยงัคงมคีวามเสี่ยงหลงเหลอือยู่เสมอ การตดัสนิใจใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างตระหนักรูแ้ละ
เขา้ใจประเดน็น้ีอยูเ่สมอ 
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กิจกรรมควบคมุ (Control Activites) 

           กจิกรรมควบคุม หมายถงึ นโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานที่ก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ฝ่ายบรหิาร
มัน่ใจว่าไดม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกจิกรรมการควบคุมมทีัง้การควบคุม
แบบป้องกนั คน้พบและแกไ้ข ซึง่รวมถงึ 

          - การก าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตังิาน เช่น การจดัท าคู่มอืปฏบิตังิาน 
          - การอนุมตั ิ/ รบัรอง / ใหค้วามเหน็ชอบงาน 
          - การสอบทานผลการปฏบิตังิาน 
          - การรกัษาความปลอดภยั / การเขา้ถงึขอ้มลู ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
          - การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบงาน / การมอบหมายงาน 

 บรษิทัได้มกีารก าหนดกจิกรรมควบคุมอย่างชดัเจน โดยมกีารจดัท านโยบายและวธิปีฏบิตังิาน
บรหิารความเสีย่งตามคู่มอืบรหิารความเสีย่ง ก าหนดผูร้บัผดิชอบด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
โดยในการบรหิารความเสี่ยงระดบัปฏิบัติการ ผู้บรหิารสูงสุดแต่ละหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาก าหนด 
ผู้รบัผดิชอบ ส่วนการบรหิารความเสี่ยงในระดบัองค์กร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดบัจดัการ 
(RMC) จะเป็นผู้ก าหนดว่าส่วนงานใดควรเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั มกีารก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้ว
เสรจ็ และมกีารรายงานผลการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อเป็นการสอบทานเป็นระยะดว้ย 
 

(7)  การส่ือสารให้ความรู้ และการให้ค าปรึกษาแนะน า (Risk Communication and 
Consultation) เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
 

 การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง และการให้ค าปรึกษาแนะน าระหว่างพนักงาน 
ผูบ้รหิาร สาธารณชน และบุคคลผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัองคก์ร ถอืเป็นภารกจิทีส่ าคญัในกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทั ในสถานการณ์บางอย่างบรษิทัจ าเป็นต้องมกีารสื่อสาร หรอืแถลงการณ์อย่างเท่า
ทนั ให้พนักงาน และสาธารณชนได้รบัทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การด าเนินธุรกจิ หรอืมูลค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งจะต้องรายงานให้กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ได้รบัทราบ หรอืในภาวะวกิฤติ บรษิัทได้ด าเนินการอะไรแล้วบ้าง อย่างไร ในการแก้ปญัหาและ
จดัการกบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ เป็นต้น จุดมุ่งหมายทีส่ าคญัของการสื่อสารความเสีย่งของบรษิทั คอื การ
สรา้งความน่าเชื่อถอื (Creditability) และความไว้วางใจ (Trust) ที่สงัคม และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งพงึมต่ีอ
บรษิทั 

การสื่อสารใหค้วามรูค้วามเสีย่งและการใหค้ าปรกึษาแนะน า ในมติ ิต่าง ๆ ดงันี้ 
(1)  ในฐานะของการส่งสญัญาณ (Early Warning Sign) โดยผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงาน 
หรอื ผูป้ฏบิตังิาน (Process Owner) เป็นการสื่อสารเพื่อใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง และ
ตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว ้หรอืเพื่อการปรกึษาให้ค าแนะน า ใน
การจดัการ หรอืปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตักิารนัน้ๆ เพื่อควบคุมความเสีย่ง 
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(2)  เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือเพื่อการ
ปรกึษาหารอืกบัผูรู้ ้ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่ง และเพื่อการ
ตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(3)  เป็นการรายงานสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์เสีย่ง 
หรอื ภาวะวกิฤตทิีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั เพื่อใหไ้ดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิ และความเป็นไป
ทีเ่กดิขึน้ แก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานภายในองคก์ร 
(4)  เพื่อการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและบุคคลภายนอก รวมถึงการรายงานต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้หรอืทีเ่หมาะสม 
เพื่อจดุมุง่หมายทีเ่ฉพาะเจาะจง 
 

สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณาและค านึงถงึ ในการเตรยีมการเพื่อสื่อสารเกีย่วกบัความเสีย่ง คอื 
(1) ท าความเขา้ในภาวะความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะวกิฤตที่มคีวามแตกต่าง
กนั และวธิกีารสื่อสารก็จะแตกต่างกนัดว้ย ควรจดัท าแบบจ าลองเหตุการณ์  (Scenario) 
ทีอ่าจเกดิขึน้ไวห้ลายแบบ เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารสื่อสารทีเ่หมาะสมระบุไวใ้นแผน 
(2) การระบุกลุ่มผู้ฟงั หรอืผู้รบัสารให้ชัดเจน และมีความเข้าใจในความต้องการที่
แตกต่างของผู้รบัสารแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันด้วย เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ตรงตาม
สาระทีเ่หมาะสม อาจเกดิผลกระทบ และความเสยีหายแก่บรษิทัได ้
(3) การระบุความคาดหวงัเกี่ยวกบัขอ้มูล ข่าวสาร และความรูท้ี่ต้องการเกี่ยวกบัการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทั ส าหรบัพนักงาน และบุคคลที่มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม จะช่วย
ให้สามารถเตรยีมสาระที่ต้องการสื่อสารได้อย่างตรงกบัความคาดหวงัของบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงาน  หรอืผู้ที่เป็นเจ้าของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Process Owner) จะต้องรบัรู้ถึงมาตรฐานงานที่ต้องกระท า การวัดผล
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน และการรายงานความต้องการในการปิดความเสีย่ง หรอืการ
สนบัสนุนจากบรษิทั เป็นตน้ 
(4) ในบางครัง้การพูดแต่น้อยอาจเป็นผลดีกับบริษัทได้ หมายถึง การอธิบายที่
เฉพาะเจาะจงกบัประเด็นความเสี่ยง หรอืเหตุการณ์วกิฤตนัน้ๆ ไม่ขยายความจนเกิด
การเชื่อมโยงไปสู่เรือ่งอื่น สรา้งความเขา้ใจผดิ และการตคีวามทีต่่างกนัออกไปจากกลุ่ม
ผูฟ้งัทีแ่ตกต่างกนั 
(5) การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยง จะให้เฉพาะสิ่งที่รู้เป็น
ขอ้มูลเท่านัน้ สิง่ใดทีไ่ม่รูก้็ต้องบอกว่ายงัไม่มขีอ้มลูในเรื่องนัน้ๆ หรอือยู่ในระหว่างการ
รวบรวมขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ ควรหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ใดๆ ทีอ่าจผดิพลาดไป
จากความจรงิ หรอือาจส่งผลกระทบต่อบรษิทั และบุคคลอื่น ในภาวะวกิฤตมกัจะมขีอ้มลู
เกดิขึน้มากมายโดยยงัไม่มกีารกลัน่กรอง 
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(6) ในการปฏิบตัิงานจรงิ ประสบการณ์จะมคีวามส าคญัอย่างมากในการจดัการกับ
ขอ้มูล และการสื่อสารให้ความรู้และให้ค าปรกึษา โดยการใช้ความรูแ้ละประสบการณ์
จากบุคคลทีแ่ตกต่า งหลากหลายเพื่อช่วยกนักลัน่กรอง ก าหนดกลยทุธก์ารสื่อสารความ
เสีย่งจะช่วยใหส้ามารถจดัการสื่อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การสื่อสารให้ความรู้ และการให้ค าปรกึษาแนะน า เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แม้ในภาวะ
ปรกต ิบุคคลกลุ่มต่างๆ จ าเป็นตอ้งไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสาร ค าแนะน า ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความ
เสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ เป็นการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มคีวามพรอ้มมคีวามเข้าใจในสาระขอ้มูล 
ข่าวสาร เมื่อเกดิภาวะวกิฤตขิึน้ การสื่อสารความเสี่ยงจะช่วยส่งเสรมิความเขา้ใจทีถู่กต้องแก่บุคคลทุก
กลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หน้าที่ในการสื่อสารให้ความรู้ และการให้ค าปรกึษา บุคคล หรอืหน่วยงานใด จะท าหน้าที่
อย่างไรจะต้องถูกระบุไว้ในแผนการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
องคก์ร ใหค้วามเหน็ชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(8) การตรวจวดั ติดตามการน าไปปฏิบติัและการทบทวนความเส่ียง (Risk Monitoring 
and Review)  
ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการด าเนินการด้านการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร การทบทวน

แผนงาน การทบทวนการประเมนิความเสีย่งและมาตรการต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อการปรบัปรุงให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่ส าคัญยิ่ง คือ การติดตามการน าไปปฏิบัติและการทบทวนความเสี่ยง เป็น
กระบวนการในการจ าแนก วเิคราะห์ ประเมนิ และการวางแผน เกี่ยวกบัการค้นพบความเสี่ยงใหม่ๆ 
และการจดัการกบัความเสี่ยงเหล่านัน้ กระบวนการเหล่านี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 
จะต้องเป็นผู้ตรวจเช็ค ทบทวนว่าเกิดความเสี่ยงใหม่อะไรบ้าง ในกระบวนการปฏบิตัิงาน ตรวจสอบ 
ก ากบัควบคุม และติดตามดูว่าความเสี่ยงเหล่านัน้จะต้องด าเนินการอย่างไรตามแผนที่ ได้ก าหนดไว ้
           แนวทางการตดิตามการน าไปปฏบิตัแิละการทบทวน ความเสีย่ง เป็นดงันี้ 



 

46 
 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

8.1  การประเมนิความเสีย่งใหม ่ 
8.2  การระบุความเสีย่งใหม่ทีเ่กดิขึน้   
8.3  การประเมนิความเสีย่งทีเ่ป็นอยู่ 
8.4  การประเมนิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
8.5  การปิดความเสีย่ง 

บรษิทัจะด าเนินการตดิตามและรายงานความเสีย่งรอบแรกในช่วงต้นปี หลงัจากวธิกีารบรหิาร
ความเสี่ยงถูกก าหนด เพื่อลดปจัจยัความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตตามทีไ่ดร้ะบุไว้
ในกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ทัง้นี้ บรษิัทยงัมกีารติดตามและรายงานความเสี่ยงตลอดทัง้ปีโดย
เจา้ของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องรายงานสถานะของความเสีย่งและความคบืหน้าของแผนการจดัการความ
เสีย่งเป็นประจ าทุกเดอืนไปยงัหน่วยงานของตน สายงาน และหน่วยงานบรหิารความเสีย่งและระบบการ
ควบคุมภายใน ตามล าดบั ซึ่งผลของการจดัการความเสี่ยงจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงระดบัจดัการ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบรษิัท ได้รบัทราบทุก    
ไตรมาส ทัง้นี้ ผลการตดิตามความเสีย่งจะถูกพจิารณาในระหว่างการพฒันากลยทุธท์างธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่มกีารก าหนดระยะเวลาในการบรหิารความเสีย่งอย่างชดัเจน 

 

การตรวจสอบความเสีย่ง (Risk Audit) 
          เป็นการตรวจประเมนิดูว่า คุณภาพและประสทิธภิาพของกลยุทธ์และวธิกีารจดัการกบัความ
เสีย่งมผีลลพัธเ์ป็นอยา่งไร สามารถควบคุมความเสีย่งไดห้รอืไม่ ก่อใหเ้กดิผลกระทบอื่นๆ ทีเ่หนือความ
คาดหมายหรือไม่ หรือสร้างปญัหาและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องบรษิทั หรอืไม่ 
 

การวเิคราะหค์วามเบีย่งเบนและแนวโน้มของความเสีย่ง (Variance and Trend Analysis) 
          เป็นการวเิคราะหเ์พื่อพจิารณาดูว่า กระบวนการจดัการความเสีย่งมสี่วนใดที่เบีย่งเบนไปจากสิง่
ทีค่วรจะเป็นตามแผนทีก่ าหนดไว ้หรอืไม่ เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การมสี่วนร่วมของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นต้น 
รวมทัง้แนวโน้มที่อาจมปีจัจยัแทรกซ้อน หรอืสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่งได ้
 

การวดัผลงานในเชงิเทคนิค (Technical Performance Measurement) 
          เป็นการวดัและประเมนิเครื่องมอืทางดา้นเทคนิค ทีส่นับสนุนการจดัการกบัความเสีย่งดา้นต่างๆ 
เพื่อพิจารณาว่า เครื่องมอืเหล่านัน้ยงัสามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ สมควรต้องปรบัปรุง 
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลที่น ามาใช้มีคุณภาพ และ
ประสทิธภิาพเพยีงใด เช่น การก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator : KRI) สามารถใชช้่วยใน
การคาดคะเน หรอืพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นได้ดเีพยีงใด หรอืการก าหนดค่าที่ใช้ในการวดัผล
งาน (Key Performance Parameter : KPP) เพื่อระบุถงึระดบัที่สามารถรบัความเสี่ยงได ้(Accept) หรอื
เป็นสัญญาณระวงัเหตุ (Trigger) หรอืเป็นสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว (Risky) เป็นต้น เพื่อการ
ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ต่อไป 
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การวเิคราะหย์อ้นกลบั (Reverse Analysis) 
          เพื่อศึกษา วเิคราะห์ และตรวจสอบกระบวนการจดัการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ ว่ามคีวาม
ถูกต้อง พร้อมใช้ด าเนินการเพียงใด โดยวิธวีิเคราะห์แบบย้อนกลบัจากส่วนท้ายสุดของแผน ได้แก่ 
งบประมาณ เวลา การจดัสรรทรพัยากรผูร้บัผดิชอบไปยงักระบวนการปฏบิตังิาน แผนและกลยุทธต่์างๆ 
ว่าสอดประสานกนัดหีรอืไมเ่พยีงใด เพื่อจะไดท้บทวนปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
การประชุมสรปุสภาพการณ์ (Status Meeting) 
           เป็นการประชุมบุคลากรภายในทมี ในระดบัต่างๆ  ทัง้ในระดบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร (CRMC) คณะท างานดา้นความเสีย่งชุดต่าง ๆ และหน่วยงานเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) 
เกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน  และในส่วนที่รบัผิดชอบ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจใน
สถานการณ์ปจัจุบัน ว่าเป็นเช่นไร เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องบ้าง การรายงานผลการ
ปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้ง การแลกเปลี่ยนขอ้มูล ความรู ้การปรบัปรุง Criteria and Parameter ด้านต่างๆ 
ใหเ้หมาะสม การเปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตังิานและผูร้บัผดิชอบ เป็นตน้ 

          การตดิตามและการทบทวนความเสีย่ง เป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Process) ที่
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ผูบ้รหิารความเสีย่ง และเจา้ของกระบวนการด าเนินงานนัน้ๆ 
จะตอ้งพจิารณาทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารความเส่ียง การตรวจสอบภายใน และ การก ากบั ควบคมุ 

การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ จ าเป็นตอ้งมกีารด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากบั ควบคุม 

 การบรหิารความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน การก ากบั ควบคุม 
วตัถุประสงค ์ เพื่อระบุความเสีย่ง 

ประเมนิและวเิคราะห์
ความเสีย่ง จดัล าดบั
ความส าคญั มอบหมาย
การจดัการความเสีย่ง 
ตดิตามและทบทวนความ
เสีย่ง 

เพื่อประเมนิการจดัการความ
เสีย่งและจดัล าดบัความ 
ส าคญัของการด าเนินงาน
ดา้นต่างๆ เพื่อการวางแผน 
งานตรวจสอบภายใน ตลอด 
จนการตดิตามผลงานตรวจ 
สอบใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
สมัพนัธก์บัการบรหิารความ
เสีย่งของบรษิทั 

เพื่อระบุภารกจิ จดัล าดบัความ 
ส าคญัและการมอบหมายให้
ผูบ้รหิารหน่วยงาน ก ากบัการ
ปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย คน้หาการ
กระท าใดๆ ทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืขดั
หลกั จรยิธรรมและค่านิยมทีด่ ีหรอื
สรา้งความเสยีหายต่อชื่อเสยีงหรอื
เป็นความดอ้ยประสทิธภิาพ 
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 การบรหิารความเสีย่ง การตรวจสอบภายใน การก ากบั ควบคุม 
ขอบเขต เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง

ทัง้หลาย ทีม่ผีลกระทบต่อ
ขดีความสามารถ และการ
บรรลุจดุมุ่งหมายและ
วตัถุประสงคข์องบรษิทั 

เกีย่วขอ้งกบัรายการทางการ
บญัชแีละการเงนิ รวมถงึ
รายการด าเนินงานทีส่ าคญั ที่
มผีลต่อผลประกอบการของ
บรษิทั หรอืทีม่ผีลกระทบต่อ
งบการเงนิของบรษิทั 

เกีย่วขอ้งกบักฎหมาย และ
ขอ้ก าหนด กฎ ระเบยีบของ
บรษิทั ทีต่อ้งการการปฏบิตัอิยา่ง
ถูกตอ้ง รวมถงึ นโยบายและกล
ยทุธข์องบรษิทัทีต่อ้งด าเนิน การ
ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

เจา้ของเรือ่ง Chief Risk Officer Chief Audit Executive Chief Compliance Officer 
 

หน่วยงานทัง้สองมีวตัถุประสงค์ และขอบเขตหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป แต่มจีุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั คอื การจดัการกบัความเสี่ยง ควบคุมความเสยีหายและผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อบรษิัท เพื่อให้
บรษิทัสามารถบรรลุจดุมุง่หมายและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทท่ี 4 
การควบคมุภายใน (Internal Control) 

 
1. วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน       50 
2. การควบคุมภายในเป็นภมูคิุม้กนัสุขภาพขององคก์ร     50 
3. หลกัการควบคุมภายใน         51 
4. ระดบัของการควบคุมภายใน        54 
5. การประกนัความเสีย่ง (Risk Assurance)       55 
6. การบรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล                         56 
7. การบรหิารความเสีย่งองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ      57 
8. การก ากบัและควบคุมทีด่ ี        58 
9. การตรวจสอบภายในของกจิการ (Internal Audit)      59 
10. การบรหิารและวดัผลการด าเนินงาน        60 

(Performance Management and Measurement)   
11. การบรหิารขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ       61 

(Data Management and Information Technology)      
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บทท่ี 4 
การควบคมุภายใน (Internal Control) 

 

การควบคุมภายใน คอื กระบวนการปฏบิตังิานที่ถูกก าหนดขึน้ เพื่อให้พนักงาน ผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการปฏบิตัิตามกระบวนการเหล่านี้ หากได้ปฏบิตัิแล้วจะสรา้งความมัน่ใจได้ในระดบัหนึ่งว่า 
องคก์รจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

1. วตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน 

(1)  เพื่อความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงานของบรษิทั 
(2)  เพื่อความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจทีพ่ึง่ไดร้บัจากสงัคม และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3)  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทางราชการ 

มาตรฐานทางสงัคม และมาตรฐานสากล 
(4)  เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิขึน้จากพนกังาน ระบบงาน หรอื

เครือ่งจกัร 

2. การควบคมุภายในเป็นภมิูคุ้มกนัสขุภาพขององคก์ร 

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิง่ที่บรษิัทและ
พนักงานทุกคนจะต้องตระหนัก คอื การปรบัตวัและยอมรบัความเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ สิง่ส าคญัคอื การ
ปรบัปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านนัน้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ให้พร้อมเผชิญกับความ
เปลีย่นแปลง และความเสีย่ง โดยมปีระเดน็พจิารณา ดงันี้  

(1) การบรหิารโดยใชข้อ้มลู ความรู ้ความเท่าทนัการเปลีย่นแปลง 
(2) การใชส้ต ิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
(3) การปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
(4) การยอมรบัความเปลีย่นแปลง การปรบัตวั การยอมรบัเทคโนโลย ี
(5) การตดิตามทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้มลู ความรู ้ขา่วสาร ประเภทต่าง ๆ  
(6) เปิดห ูเปิดตา ใหก้วา้ง หมัน่สงัเกต ช่างสงสยั แสวงหาค าตอบ 
(7) สรา้งความมัน่ใจไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ไมใ่ช่100% 
(8) องคก์รตอ้งลงทุนใหม้ากพอ ทีจ่ะสรา้งภูมคิุม้กนัใหเ้กดิขึน้ 
(9) ผูบ้รหิารระดบัสงู จะตอ้งใหค้วามส าคญักบักจิกรรมการควบคุมภายใน 
(10) การหลกีเลีย่งกระบวนการทีก่ าหนดไวเ้ป็นต้นทุนทีส่ญูเปล่า และก่อใหเ้กดิความเสีย่ง 
(11) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการทีต่อ้งปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 
(12) การควบคุมภายใน มจีดุมุง่หมายทีว่ตัถุประสงคท์างธุรกจิ คอื มลูค่าเพิม่ของธุรกจิ   
  ผลประกอบการ ผลก าไร 
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(13) การเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง มัน่คง ยัง่ยนื 
(14) ไมม่คีดคีวาม ไมเ่กดิเหตุไม่คาดคดิ ไมถู่กฟ้องรอ้งว่าท าผดิกฎหมาย 
(15) ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
(16) ความน่าเชื่อถอืทีพ่งึม ีต่อสงัคม และ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3. หลกัการควบคมุภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Committee of Sponsoring Organizations : COSO  Internal Control Principles 
 

COSO ได้จดัท าหลกัการควบคุมภายใน (Internal Control in Principle) ไว้ 5 ด้าน รวม 17 
หลกัการ ซึง่ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการดา้นการควบคุมภายในขององคก์รต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1)  สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)       
หลกัการส าคญั ประกอบดว้ย 

1.1 องคก์รจะตอ้งแสดงออกถงึความยดึมัน่ต่อความซื่อสตัย ์ซื่อตรง และคุณค่าแห่ง
 จรยิธรรม 

1.2 ผูบ้รหิารแสดงออกอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อการก ากบัและควบคุม 
1.3 องคก์รมกีารจดัท าโครงสรา้งองคก์ร การแบ่งแยกอ านาจ หน้าที ่และความ 

รบัผดิชอบอย่างชดัเจน 
1.4 องคก์ร จะตอ้งแสดงออกอยา่งมุง่มัน่ต่อการใชค้วามสามารถ (Commitment to  

Competence) 
1.5 การพรอ้มไดร้บัการตรวจสอบ ถูกบงัคบัใชท้ัว่ทัง้องคก์ร 
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 องคก์รจะตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี                                                                                                     
•  มกีารมอบหมายอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ แก่ผูบ้รหิารและพนกังานใน 

 บรษิทัอยา่งชดัเจน ครบถว้น หรอืไม่ 
•  พนกังาน มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ หรอืไม่ 
•  การมพีนกังานทีซ่ื่อสตัย ์ซื่อตรง มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการท างาน 
•  การบรหิารงานทีเ่ขา้ถงึพนักงาน มกีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึทัง้องคก์ร 
•  การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ อยา่งเพยีงพอและสม ่าเสมอแก่พนกังานทุกระดบั 
•    การมสี่วนรว่มของคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูในการก ากบั ดแูลการ  

 ปฏบิตังิาน 
•  บรษิทัมโีครงสรา้งองคก์รทีเ่อือ้ และสนบัสนุนต่อการควบคุมภายในเพยีงใด 
•  นโยบาย ค่านิยม และวฒันธรรมองคก์รส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาล และจรยิธรรมทาง  

ธุรกจิ 
(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

      หลกัการส าคญั ประกอบดว้ย 
1.1 มกีารระบุวตัถุประสงคข์องการประเมนิอย่างชดัเจน 
1.2 มกีารระบุความเสีย่งและวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
1.3 มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ 
1.4 มกีารระบุและวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงส าคญัทีเ่กดิขึน้ 
ดงันัน้ องคก์รจะต้องจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ

จากเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ประจ าวนั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้อยู่ในสายตาและ
ไดร้บัความสนใจจากผูบ้รหิารไมไ่ดป้ล่อยปะละเลย โดยพจิารณาว่า 

• เหตุการณ์นั ้น เป็นความเสี่ยงหรือไม่ โดยก าหนดให้มีการจัดท ารายงาน
เหตุการณ์ผิดปรกติ (Incident Report) ระบุเหตุการณ์ ผลกระทบ การจดัการ
แก้ปญัหาเบือ้งต้น  และความเสยีหายที่เกดิขึน้ เช่น รายงานอุบตัเิหตุการท างาน 
รายงานกรณีทรพัยส์นิสูญหาย รายงานพนักงานทุจรติ รายงานสนิคา้ส่งถงึลูกค้า
ไมต่รงตามสญัญา ระบบงานไมส่ามารถใชง้านได ้เป็นตน้ 

• มกีารก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicators) และการรายงานผลงานที่
เกิดขึ้นของตัวชี้วดัแต่ละด้าน เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราก าไร
เบื้องต้น อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได ้อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนทุน อตัราการมา
ปฏบิตังิานของพนกังาน เป็นตน้ 

• มกีารวเิคราะห์ ประเมนิ ความเสี่ยงที่เกดิขึน้ และมอบหมายให้มกีารด าเนินการ 
หรอืทบทวนปรบัเปลีย่นวธิกีารแกป้ญัหา หรอืวธิกีารควบคุมประเดน็ความเสีย่งนัน้  ๆ 
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(3) กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
หลกัการส าคญั ประกอบดว้ย 

3.1 การก าหนดและพฒันากจิกรรมเพื่อการควบคุม 
3.2  การก าหนดและพฒันากจิกรรมการควบคุมทางดา้นเทคโนโลย ี
3.3 ด าเนินการใหม้นีโยบายและขัน้ตอนในการปฏบิตั ิควบคุม 
ดงันัน้ กจิกรรมทีถู่กก าหนดขึน้ เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติาม ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัประเดน็เสีย่ง 

(Risk Area) ของการด าเนินงานในทุกดา้น โดยพจิารณาใหม้เีรือ่งต่างๆ ดงันี้ 
•  มกีารก าหนดนโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานในเรือ่งต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
•  การอนุมตัริายการใดๆ จะต้องเกดิขึน้โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ 
•  มกีารพสิูจน์รายการ และการสอบยนัรายการทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

    รายการทางการเงนิ 
•  ก าหนดใหม้กีารกระทบยอด (Reconciliation) รายการทางการเงนิ และรายการ 

    ทรพัยส์นิทีส่ าคญั 
•  การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และทะเบยีนทรพัยส์นิ 
•  การแบ่งแยกอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 
•  ก าหนดใหม้ดีชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI)  

ของหน่วยงาน และบุคคล 
•  มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขดัแยง้ในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ไวอ้ยา่ง 

ชดัเจน 
•  มกีารบนัทกึกจิกรรมการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอื 
    ในรปูของดจิติลั 
•  การก ากบัควบคุมรายการทีเ่ป็น Digital Transaction 

(4)  ข้อมลูและการส่ือสาร (Information and Communication) 
   หลกัการส าคญั ประกอบดว้ย 

4.1 การใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.2 การสื่อสารภายในองคก์ร 
4.3 การสื่อสารภายนอกองคก์ร 
ดงันัน้ การทีอ่งค์กรมคีวามสมบูรณ์พรอ้มทางดา้นขอ้มลู ความรู ้ดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และมกีารสื่อสารขอ้มลู ความรูน้ัน้ๆ อย่างเหมาะสมทัว่ถงึบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้ง ประเดน็ทีบ่รษิทัจะตอ้งพจิารณา เพื่อประสทิธภิาพของการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ 

• การมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอ เหมาะสม ถูกตอ้ง ทนัเวลา  เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจ 
• มกีารสื่อขอ้มลู ขา่วสาร ทัว่ทัง้องคก์รไดท้ัว่ถงึรวดเรว็เพยีงใด 
• ขอ้มลูทีค่วรรบัรู ้มกีารสื่อถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกลุ่ม 
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• การด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัไมพ่งึเปิดเผยแก่บุคคลบางกลุ่ม 
• การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลู ส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
• การบรหิารความปลอดภยัสารสนเทศ 
• การควบคุมโปรแกรมระบบปฏบิตักิารประเภทต่าง ๆ 
• ก าหนดใหม้กีารบรหิารการสื่อสารสาธารณะอย่างชดัเจน 

(5) กิจกรรมการตรวจ ติดตาม (Monitoring Activities)  
    หลกัการส าคญั ประกอบดว้ย 

5.1 จดัใหม้กีารประเมนิผลกจิกรรมการควบคุม 
5.2 ประเมนิและสื่อสารสิง่ทีย่งัไมส่ามารถปฏบิตัไิด้ 
เพื่อติดตามดูว่า มาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

สม ่าเสมอ โดยผูท้ีจ่ะต้องรบัผดิชอบ หรอืเป็นเจา้ของกระบวนการปฏบิตังิานนัน้ๆ หรอืไม่ และ
มขีอ้ก าหนดการด าเนินงาน เพื่อการควบคุมภายในที่สมควรแก้ไข ปรบัปรุง หรอืยกเลกิ เพื่อ
ความเหมาะสมและเพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิ ประเดน็พจิารณา ไดแ้ก่ 

• บรษิทัจะตอ้งมกีลไกเพื่อการตรวจสอบ ตดิตามการปฏบิตังิาน 
• กลไกดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการตรวจสอบ ตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 
• ก าหนดใหม้กีระบวนการประเมนิความพรอ้มดา้นการควบคุมภายในของ

หน่วยงานดว้ยตนเอง  (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อทบทวนความ 
 พรอ้มทางดา้นการควบคุมภายในของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
• ใชต้วัชีว้ดัความเสีย่งหลกั (Key Risk Indicator : KRI) เป็นเครือ่งมอืในการ 
 ควบคุมภายใน 
• มกีารรายงานผลการปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม 
 ขอ้ก าหนดา้านการควบคุมภายใน ทีไ่ดต้กลงกนัไว้ 

 

4. ระดบัของการควบคมุภายใน 

 การควบคุมภายในองค์กรสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดบั  หรอืที่เรยีกว่า “ Three Lines of 
Defense ” ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations : COSO ดงันี้ 
 ระดบัที ่1 คอื หน่วยงานปฏบิตังิาน ในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในฐานะ
เจา้ของงาน จงึต้องคอยสอดส่องดูแลให้งานที่รบัผดิชอบนัน้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ถอืเป็นการควบคุมภายในแบบการประเมนิการควบคุมดว้ยตน้เอง (Control Self Assessment) 
 ระดบัที่ 2 คอื หน่วยงานบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) มหีน้าที่รบัผดิชอบเรื่องการ
บรหิารจดัการความเสีย่งในภาพรวมขอ’องคก์ร และหน่วยงานก ากบัดูแลกจิกรรมองค์กรใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบ (Compliance) มหีน้าทีด่แูลหน่วยงานต่างๆในองคก์รใหป้ฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ระดบัที่ 3 คอื หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรอืหน่วยงาน
ในองคก์ร หรอืมอบหมายใหบุ้คคล หรอืหน่วยงานภายนอกเขา้มาท าหน้าที่สอบทานการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานต่างๆ อกีครัง้หนึ่ง เพื่อหาข้อปรบัปรุงที่จะน าไปใช้พฒันาระบบและกระบวนการท างานของ
องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

Three Lines of Defense Model 

 
ทีม่า : CIAA website 
 

โมเดล Three Lines of Defense  นี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า การควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสีย่งไม่ไดเ้ป็นหน้าทีเ่ฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของทุก
หน่วยงานในองค์กร อย่างไรก็ดี ในฐานะที่คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์ร คณะกรรมการและผูบ้รหิารจงึมบีทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่ าคญัในการ
ขบัเคลื่อนการก ากบัดแูลกจิการซึง่จะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

5. การประกนัความเส่ียง (Risk Assurance) 

การบรหิารความเสีย่ง เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานทุกคน เนื่องจากความเสีย่งเกดิขึน้ได้กบั
ทุกกระบวนการทางธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ ดงันัน้ ความส าคญัที่จะสรา้งความเชื่อมัน่ได้ว่าการบรหิาร
ความเสีย่งของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยพนักงาน ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทัไดใ้ห้
ความส าคญั กระบวนการตรวจสอบการด าเนินการดา้นความเสีย่งในทุกๆ ดา้น จะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่
ไดว้่าการบรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมหีลกัประกนั มกีารด าเนินการอยา่งมหีลกัเกณฑ์ 

 การประกนัความเสีย่ง หมายถงึ การทีอ่งคก์ร โดยคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ได้ด าเนินการให้มกีารด าเนินการด้านต่างๆ ในกระบวนการธุรกิจอย่างรอบครอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า
กิจกรรมทัง้หลายเหล่านัน้ จะสามารถด าเนินไปได้อย่างมปีระสิทธภิาพโดยราบรื่น สามารถควบคุม
ปญัหาหรอือุปสรรคใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้หรอืสามารถลดผลกระทบ และความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 
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   จากการด าเนินการดงักล่าว หรอืจากผลกระทบทีเ่ป็นปจัจยัภายนอก แต่ถา้องคก์รไมไ่ดใ้หค้วามส าคญั 
ไม่มมีาตรการที่เพยีงพอ หรอืไม่ได้เขม้งวดเท่าที่ควรอาจน ามาซึ่งความเสี่ยง และความเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้กบับรษิทัได ้
 การประกนัความเสีย่ง จะเกี่ยวขอ้งกบัเรือ่งต่าง ๆ ทีบ่รษิทั จะตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล (Corporate Governance) 
(2) การบรหิารความเสีย่งองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ (Enterprise Risk Management) 
(3) การก ากบัและควบคุมทีด่ ี(Compliance and Control) 
(4) การตรวจสอบภายในของกจิการ (Internal Audit) 
(5) การบรหิารและวดัผลการด าเนินงาน (Performance Management and Measurement) 
(6) การบรหิารขอ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Data Management and Information  

    Technology) 

6. การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 

หลกัการส าคญัของการบรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล ประกอบดว้ย 

(1)  หลกัความซื่อสตัย ์ซื่อตรง (Integrity and Honesty) 
(2)  หลกัความพรอ้มไดร้บัการตรวจสอบ (Accountability) 
(3)  หลกัความโปรง่ใสในการท างาน (Transparency) 
(4)  หลกัความยตุธิรรม ใหค้วามเป็นธรรม (Fairness) 
(5)  หลกัความรบัผดิชอบในการท างาน (Responsibility) 
(6)  หลกัความเป็นอสิระ ไมถู่กครอบง า (Independence) 
(7)  หลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 

 การบรหิารโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล เป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการมสีุขภาพที่ดขีองบรษิทั โดย
จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิกีารบรหิารงาน การตดัสนิใจ และพฤตกิรรมดา้นต่างๆ ของบรษิทั เป็นการอธบิาย
ความสมัพนัธข์องคณะกรรมการบรษิทั กบัผูบ้รหิาร และพนักงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดุมุ่งหมาย และ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทประเดน็ทางด้านธรรมาภบิาลในการบรหิารงานจะเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องต่างๆ 
ดงันี้ 

(1) ความพยายามของคณะกรรมการบรษิทั ทีพ่งึมต่ีอการก าหนดจุดมุ่งหมาย วสิยัทศัน์ พนัธ
กจินโยบาย กลยุทธ์ การด าเนินงานด้านต่างๆ ของบรษิัทตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย 
การก ากบัควบคุม และการสนบัสนุนใหก้บัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

(2) ความสมัพนัธข์องคณะกรรมการบรษิทัทีพ่งึมรีะหว่างกนั และกบัผูบ้รหิารระดบัสงู  
  ของบรษิทั 
(3) ขอ้ก าหนดและความคาดหวงัทีพ่งึมต่ีอผลงานของกรรมการบรษิทัแต่ละท่าน 
(4) การท างานของคณะกรรมการบรษิทัในการชีน้ า ก ากบั สนบัสนุน ผลกัดนัใหไ้ดผ้ล 
  งานทีต่อ้งการ 
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(5) การด าเนินงานอยา่งมจีรรยาบรรณ และจรยิธรรมทางธุรกจิทีส่มควรปฏบิตั ิ
(6) การส่งเสรมิค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รทางดา้นความซื่อสตัย ์มคีุณธรรม ความ 
  โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้
(7) การด าเนินการใหม้กีระบวนการก ากบั ควบคุม การด าเนินงานดา้นต่างๆ อยา่งม ี
  ประสทิธภิาพ และสอดรบักบักระบวนการตรวจสอบภายในของบรษิทั 
(8) มกีระบวนการสื่อสาร มกีารรายงานการด าเนินงานดา้นต่างๆ ระหว่างฝา่ยบรหิาร  
  กบัคณะกรรมการบรษิทัอยา่งเขม้ขน้ ต่อเนื่อง และมปีระสทิธภิาพ 
(9) มกีระบวนการสื่อสาร และปกป้องสทิธิท์ีพ่งึมขีองผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 
(10) มกีารรายงานสถานะทางการเงนิทีเ่ป็นปจัจบุนั และพนัธะต่างๆ ทีบ่รษิทัมกีบับุคคล  
  หรอื นิตบิุคคลอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

7. การบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

หมายถงึ การทีบ่รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความ
เสีย่งในทุกๆ ด้าน ทีอ่าจเป็นความเสีย่งของการด าเนินงานของบรษิทั และกระบวนการดงักล่าวนี้ไดถู้ก
น าไปด าเนินการ มกีารสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมให้พนักงานมคีวามรู ้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องโดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแลทางดา้นนโยบาย มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ เป็นผูด้ าเนินการร่วมกบัฝ่ายบรหิารของบรษิทั 
และการมสี่วนรว่มของพนกังานทุกคนของบรษิทัโดยมปีระเดน็ทีต่อ้งพจิารณา ดงันี้ 

(1) มกีารก าหนดเป็นนโยบายทีส่ าคญัของคณะกรรมการบรษิทัทางดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
ก ากบั ควบคุม และสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการอย่างเขม้ขน้ จรงิจงั 

(2) มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ระดบัจดัการอย่างชดัเจน มอีสิระแยกจากคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบั ควบคุม และ
การด าเนินนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

(3) มกีารจดัท าแผนการบรหิารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ 
ดา้น ของบรษิทั 

(4) มกีระบวนการก ากบั และควบคุมการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัอยา่งชดัเจน 
(5) มกีารทบทวนแผนการบรหิารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และ

เพยีงพอ 
(6) มกีารสื่อสาร รายงานผลการด าเนินการด้านการบรหิารความเสี่ยง  โดยฝ่ายบรหิารและ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์รทีพ่งึมต่ีอคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
(7) มกีารสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรมทางด้านการบรหิารความเสี่ยงให้กับ

พนกังานทุกคน 
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(8) มกีระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพสูง สามารถตรวจพสิูจน์ภาระกจิงานดา้น
ต่างๆ ที่มคีวามส าคญั และมคีวามเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
บรษิทัไดอ้ยา่งทนัเวลา  

(9) มกีารพฒันาระบบการตรวจประเมนิ และการตรวจวดัประเดน็ความเสีย่งดา้นต่างๆ โดย
ระบบอตัโนมตัใิหม้ากยิง่ขึน้ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยสนบัสนุน 
 

8. การก ากบัและควบคมุท่ีดี 

การก ากบัและควบคุมที่ด ีเป็นการประกนัความเสี่ยงองค์กรที่ส าคญั เมื่อเกิดความเชื่อมัน่ว่า 
กระบวนการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัจะไดร้บัการก ากบั ดูแลอย่างเพยีงพอ และมัน่ใจได้ว่าจะมี
การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์กฎ ระเบยีบ ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑต่์างๆ ที่บรษิทัได้
ก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายบรหิารเพื่อมุ่งความส าเรจ็ตามจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของบรษิัทที่ได้ก าหนดไว้ การก ากับและควบคุมที่ดีมปีระเด็นที่สมควร
พจิารณา ดงันี้ 

(1) มกีารก าหนดนโยบาย และข้อก าหนดทางด้านการก ากับและการควบคุมงานไว้อย่าง
ชดัเจนโดยคณะกรรมการบรษิทั 

(2) การสื่อสารวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ มกีารบนัทกึอย่างเป็นทางการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรสามารถใช้ในการตรวจสอบ 
อา้งองิได ้

(3) มรีะเบยีบการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ทีค่รอบคลุมภารกจิทีส่ าคญัของบรษิทัในทุกดา้น โดย
มกีารประกาศสื่อสารใหพ้นกังานไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึ 

(4) มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ อ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการชุดอื่นๆ และฝา่ยบรหิารระดบัต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

(5) มรีะเบียบเกี่ยวข้องกับการอนุมตัิรายการทางการเงนิ และมีกระบวนการเช็คสอบที่มี
ประสทิธภิาพ 

(6) มกีารประชุมเพื่อรบัทราบ และทบทวนผลการก ากบัและควบคุมการด าเนินงานดา้นต่างๆ 
ของบรษิทั โดยฝา่ยบรหิารน าเสนอและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา 

(7) ก าหนดให้มกีระบวนการรายงานผลการปฏิบตัิงานในระดบัต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และ
ต่อเนื่อง จนถงึระดบัคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหผู้้บรหิารในระดบัต่างๆ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่
ของตนในฐานะของผูก้ ากบัควบคุมการท างาน 

(8) รายงานผลการปฏบิตังิานในทุกระดบั จะต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมบีนัทกึลง
ลายมอืชื่อของผูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน 

(9) สนับสนุนให้เกิดกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ  (Whistleblower) เพื่ อส่ง
สญัญาณเตอืนส าหรบักจิกรรมทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืผดิปรกต ิ
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9. การตรวจสอบภายในของกิจการ (Internal Audit) 

 การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหห้ลกัประกนัอยา่งเทีย่งธรรม และการให้
ค าปรกึษาอยา่งเป็นอสิระ ซึง่จดัใหม้ขีึน้เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรงุการปฏบิตังิานขององคก์รใหด้ขีึน้ การ
ตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุถงึเป้าหมายทีว่างไวด้ว้ยการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธภิาพของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมและการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบและเป็นระเบยีบ 
(ทีม่า : The Institute of Internal Auditors : IIA)  

การที่บรษิทัจะสามารถด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิไปได้อย่างราบรื่นเป็นปรกต ิตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ แต่เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ยอ่มส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึง่เป็นความเสีย่งต่อการทีบ่รษิทัจะสามารถ
บรรลุจดุมุ่งหมายและวตัถุประสงคท์างธุรกจิทีไ่ดก้ าหนดไว ้การตรวจสอบภายในจะช่วยใหส้ามารถทราบ
ได้ว่า มกีารปฏบิตังิานหรอืกระบวนการทางธุรกจิในส่วนใดๆ ทีไ่ม่เป็นไปตามพนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแผนงานต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพื่อคณะกรรมการบรษิทั และฝ่าย
บรหิาร จะได้ร่วมกนัด าเนินการปรบัปรุง แก้ไข หรอืปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสม กบัสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกจิ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 การตรวจสอบภายในกจิการทีด่ ีเป็นหลกัประกนัความเสีย่งขององคก์รทีส่ าคญั โดยสามารถ
พจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดูแลทีด่ ี(Good Governance) และความโปร่งใส ในการ
ปฏิบตัิงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมชิอบหรอืการทุจรติ และเป็นการลด
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ 

(2) ส่งเสรมิให้เกดิการบนัทกึบญัช ีและรายงานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ (Responsibility 
and Accountability) ท าให้องค์กรได้ขอ้มูลหรอืรายงานตามหน้าที่ที่รบัผดิชอบ และเป็น
พื้นฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได ้
(Auditability) 

(3) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่ องจากการตรวจสอบภายในเป็นการ
ประเมนิ วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบขอ้มูลทุกด้านในการปฏบิตัิงาน จงึเป็นข้อมูลที่ส าคญัที่
ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รดักุม ลดขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนและให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บรหิารและ
ผูป้ฏบิตังิานในการประสานและลดปญัหาความไมเ่ขา้ใจในนโยบาย 

(4) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัสรร การใช้
ทรพัยากรขององคก์รเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีเ่ป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 
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(5) ให้สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติ
ในองคก์ร ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เพื่อเพิม่โอกาสของ
ความส าเรจ็ของงาน 

(6) มหีน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน ที่เป็นอสิระจากการก ากบัควบคุมของฝ่ายบรหิาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีก่ ากบั ดูแล โดยตรง เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลอ านาจกบัฝา่ย
บรหิาร 

(7) มกีารจดัท ารายงานการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้ค าปรกึษาแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆ ใหฝ้า่ยบรหิารไดร้บัทราบและน าไปด าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุ 

(8) การตรวจสอบการด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้กิจกรรม
ทางการบรหิาร ที่ไม่ใช่รายการทางการเงนิ (Non-financial Activities) ของฝ่ายบรหิารจะ
เป็นประเดน็ทีส่ าคญัทีห่น่วยงานตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญั
มากยิง่ขึน้ 

(9) การตรวจสอบเป็นเครื่องมอืส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร การร่วมมอือย่าง
ใกลช้ดิกบัฝ่ายบรหิาร และการสนองประโยชน์ในเชงิการบรรลุจดุมุ่งหมายขององคก์รเป็น
ส าคญั ถอืเป็นพนัธะกจิทีส่ าคญัของงานตรวจสอบ 

10. การบริหารและวดัผลการด าเนินงาน (Performance Management and Measurement) 
 การที่บรษิัทสามารถทราบได้ตลอดเวลาว่า บรษิัทได้ด าเนินงานด้านต่างๆ มคีวามก้าวหน้า
เพียงใดมผีลการด าเนินงานเป็นอย่างไร การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้านต่างๆ ได้ก่อผลลพัธ์เป็น
อย่างไรบ้าง เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรอืไม่ เพยีงใด สมควรต้องพจิารณา
ปรบัปรุงงานในส่วนใดบ้าง เป็นการประกนัความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั ให้มัน่ใจ
ได้ว่าการด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ หรือกิจกรรมใดๆ เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ จะต้อง
ปรบัเปลีย่นสิง่ใดบา้ง เพื่อลดความเสีย่ง หรอืโอกาสทีธุ่รกจิจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้
การบรหิารและวดัผลการด าเนินงาน จงึเป็นเครือ่งมอืที่ส าคญัยิง่ในการประกนัความเสีย่ง 
 หากเปรยีบการบรหิารและวดัผลการด าเนินงานเสมอืนการเดินทาง จุดมุ่งหมายที่จะไป คือ
เป้าหมายของบรษิัทในแต่ละปี การวางแผนการเดนิทาง เปรยีบเหมอืนกบักลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บรษิทั การจะเดนิทางไปบนถนนเสน้ใด กค็อืกจิกรรมการด าเนินงานต่างๆ หลกักโิลเมตรทีเ่ดนิทางผ่าน
มา (Mile Stones) เป็นเหมอืนการวดัผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของบรษิทั เพื่อจะได้ทราบว่า
การด าเนินงานของบรษิทั มคีวามก้าวหน้าเพยีงใด ใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไวห้รอืยงั ถ้าผล
ผดิไปจากทีค่วรจะเป็น กค็อืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ว่าจะไม่สามารถเดนิทางถงึที่หมายได้ตามก าหนด หรอื
การด าเนินงานผดิพลาด  
 การบรหิารและวดัผลการด าเนินงานทีด่ ีเพื่อเป็นหลกัประกนัความเสีย่งของธุรกจิ สมควร
พจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) การด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิทั มกีารก าหนดวตัถุประสงค ์จดุมุง่หมาย และเป้าหมาย
การด าเนินงานว่าตอ้งการใหบ้รรลุผลลพัธใ์นดา้นใดบา้ง 
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(2) มกีระบวนการตรวจประเมนิ และวดัผลการด าเนินงานของภารกจิต่างๆ  ของบรษิทัในทุกระดบั 
(3) ทุกหน่วยงานของบรษิัท จะต้องมกีารพสิูจน์ยนืยนั (Self-declare) ผลการด าเนินงานของ

ตน น าเสนอเพื่อพิจารณาตามสายการบงัคบับญัชาอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอตามเวลาที่
ก าหนด 

(4) มกีารจดัท าแผนบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Planning) ส าหรบัพนกังานทุกคน 
และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมาย นโยบาย และกลยทุธข์องบรษิทั 

(5) มกีารก าหนดตวัชี้วดัผลงานในทุกๆ ด้านที่มคีวามส าคญั (Key Performance Indicators) 
อย่างครบถ้วน และมคีวามสมดุลเหมาะสม (Balanced) ทัง้ดา้นการเงนิ และทีไ่ม่ใช่การเงนิ 
สามารถน าไปใช้เพื่อการบรหิาร การตดัสนิใจ และการด าเนินยุทธศาสตรด์้านต่างๆ ของ
บรษิทั เพื่อควบคุมความเสีย่งดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

(6) มีการพัฒนาจัดท ารายงานตัวชี้ว ัดผลงานหลักในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ  ในรูปของ 
Management Dashboard โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการจดัการขอ้มูล เพื่อให้ได้
ขอ้มลูที่ผ่านการวเิคราะหแ์ล้วระดบัหน่ึงมคีวามเป็นปจัจุบนั ฝ่ายบรหิารสามารถเรยีกใช้ได้
อยา่งทนัการ 

(7) มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน น าเสนอตามสายงานเพื่อใหม้กีาร
พจิารณาอย่างเป็นทางการโดยผู้บงัคบับญัชาและคณะกรรมการบริหาร ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

(8) มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบรษิทั น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อพจิารณาอยา่งต่อเนื่อง สม ่าเสมอ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

11. การบ ริห าร ข้อมู ลและเทค โน โล ยี ส ารสน เทศ  (Data Management and Information 
Technology) 
 บริษัทที่มีข้อมูลเพื่อการบรหิารอย่างเพียงพอ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ
ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อความต้องการ ย่อมมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการบรหิารและ
การด าเนินงานทางธุรกจิในด้านต่างๆ ของกจิการ ซึ่งจะช่วยประกนัความเสี่ยงดา้นต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้
ได ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่นๆ ทีข่าดแคลนขอ้มลูเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
 การจะเป็นองค์กรที่มขีดีความสามารถสูงทางดา้นสารสนเทศ สามารถควบคุมความเสีย่งที่อาจ
เกดิขึน้จากการใช้ขอ้มูลที่ไม่ถูกต้อง หรอืครบถ้วนได้  องค์กรจะต้องร่วมกนัสรา้งและพฒันาขึน้มาเอง 
โดยอาจพจิารณาในเรือ่งต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) การส่งเสรมิวฒันธรรมการใช้ขอ้มูล และสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสนิใจ
ในเรือ่งต่าง ๆ 

(2) สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัประเดน็ของขอ้มลูระหว่างขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ   
 (Fact) กบั ความเชื่อ (Belief) ความรูส้กึ (Feeling) และความคดิเห็น (Opinion) ซึ่ง

มติขิองความน่าเชื่อถอืทีแ่ตกต่างกนั 
(3) ความเขา้ใจเกีย่วกบัมติขิองขอ้มลู ขา่วสาร ทีม่รีะดบัทีแ่ตกต่างกนั ระหว่างตวัขอ้มลู  
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 (Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และภูมิปญัญา (Wisdom) 
เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะคน้หาค าตอบของสิง่ต่างๆ ใหถ่้องแท้มากยิง่ขึน้  

(4) คุณค่าของขอ้มลูมกัจะเกีย่วขอ้งกบัเวลาทีเ่กดิขึน้ของขอ้มลูนัน้ๆ โดยจะตอ้ง 
 พจิารณาเรือ่งของอดตี (Past) ปจัจบุนั (Present) และอนาคต (Future) ดว้ยเสมอ 
(5) ขอ้มลูเกดิขึน้ทีห่น่วยงานใด หน่วยงานนัน้ๆ จะตอ้งเป็นผูบ้นัทกึขอ้มลู เพื่อความ 
 ถูกตอ้ง ครบถว้น น่าเชื่อถอื 
(6) การลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยสนบัสนุนใหก้ารประมวลขอ้มลู การจดัการ 

ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สนับสนุนการบรหิารงานด้าน
ต่างๆ ของบรษิทัได ้

(7) ขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้และภมูปิญัญาในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็น  
 ทรพัยากรทีม่คีุณค่าของกจิการ บรษิทัจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี 

• ตวัขอ้มลู ความรู ้จดัเกบ็ไวอ้ย่างไร อยูท่ีต่วับุคคล หรอืมเีอกสารคู่มอื หรอื File 
• กระบวนการเรยีนรูม้กีารสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ / ขอ้มลู การสอนงาน 

การฝึกอบรม 
• ตวับุคคล หรอืพนกังานมคีวามสนใจเรยีนรูเ้พยีงใด พฒันาตนเองอย่างไร 
• สภาพแวดลอ้มขององคก์รมคีวามอบอุ่น เปิดเผยเพยีงใด ทีจ่ะสนบัสนุนให้ 

 เกดิการสื่อสาร การแลกเปลีย่นขอ้มลู การถกเถยีง โตแ้ยง้ และการเรยีนรู ้
อยา่งไร 

• องคก์ร หรอืบรษิทัมกีารส่งเสรมิวฒันธรรมการเรยีนรู ้การใชข้อ้มลู การ 
ประมวลขอ้มลู อยา่งเพยีงพอหรอืไม่ 

(8) การบรหิารระบบงานสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
• การบนัทกึขอ้มลู โดยเจา้ของกระบวนการทีเ่กดิขอ้มลูขึน้ (Process / Data  

Owner) 
• การประมวลขอ้มลูทีด่ ีตามความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลู 
• ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มลู โดยผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต 
• การจดัการระบบเครอืข่าย และการเชื่อมต่อ 
• การพฒันาและการใชโ้ปรแกรมเพื่อการประมวลผล 
• การจดัท ารายงาน และ การน าเสนอสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
• Work Station Management and Work from Home  
• Batch and Real Time Processing 
• System Integration and Inter Face 
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 บริษัท เด็มโก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
หมายถงึ ขดีความสามารถในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ยความมัน่คง ยัง่ยนื และมเีสถยีรภาพ แสดง
ถงึความรบัผดิชอบทีบ่รษิทัพึง่มต่ีอผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ สงัคม และบุคคลทีม่สี่วนไดเ้สียกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทั ซึง่ถอืเป็นนโยบายและปรชัญาการบรหิารงานของบรษิทั ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
และมแีต่จะปรบัปรงุ พฒันา ขดีความสามารถใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ภาคผนวก 
          

ก. ตวัอย่างการระบุประเดน็ความเส่ียงตามกระบวนการทางธรุกิจ  65 
ข. ตวัอย่างการระบตุวัช้ีวดัความเส่ียง      69                        
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ภาคผนวก ก. 
 

ตวัอย่าง การระบุประเดน็ความเส่ียง ตามกระบวนการทางธรุกิจ กลุ่มท่ี 1 
 

กระบวนการทางธรุกิจของบริษทั (Business Processes) ประเดน็ความเส่ียง (Risk Areas) 
1. การจดัการตลาด 
1.1 การจดัท าแผนการตลาด 
1.2 การตดิตามและประเมนิผล 
1.3 การวจิยัตลาดเพื่อส ารวจความพงึพอใจของสนิคา้และบรกิาร 
1.4 การบรหิารตราสนิคา้ 

 
1.1 การจดัท าแผน ขาดขอ้มลูทีส่มบูรณ์ ครบถ้วน   

ถูกตอ้ง 
1.2 ผลการวจิยัตลาดผดิพลาด 

2.การออกผลิตภณัฑใ์หม่ 
2.1 การประเมนิความตอ้งการของตลาด และการพฒันาแนวคดิ 

และรปูแบบผลติภณัฑใ์หม ่
2.2 การวางแผนและการออกแบบ  (ผลติภณัฑแ์ละแม่พมิพ)์ 
2.3 การขออนุมตัผิลติภณัฑใ์หม่และการก าหนดราคา 
2.4 การแนะน าผลติภณัฑก่์อนขาย และการตดิตามผลการขาย 

 
2.1 ผลติภณัฑใ์หม ่ไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด 
2.2 การออกผลติภณัฑใ์หมล่่าชา้กวา่คูแ่ขง่ขนัมาก 

3. การขาย 
3.1 การรบัค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 
3.2 การอนุมตักิารสัง่ซือ้จากลูกคา้และเงื่อนไขการขาย              
3.3 การสง่มอบสนิคา้ 
3.4 การบนัทกึลูกหน้ี 
3.5 การรบั/ช าระเงนิจากลูกหน้ี 
3.6 การจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลูลูกหน้ี (Customer Master File) 

 
3.1 ลูกคา้ไมพ่อใจสนิคา้ เรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด้ 
3.2 เอกสารขอ้มลูลูกหน้ีสญูหาย 

4. การให้บริการหลงัการขาย                                              
4.1 การจดัการขอ้รอ้งทุกข ์
4.2 การรบัเคลมสนิคา้ 

 
4.1 สนิคา้แตกหกั เสยีหาย ระหวา่งการขนสง่ 
4.2 ลูกคา้รอ้งเรยีนสนิคา้ดอ้ยคณุภาพ 

5. การผลิต 
5.1 การวางแผนการผลติ 
5.2 การผลติ 
5.3 การค านวณ การปนัส่วนต้นทุนการผลติ 
5.4 การควบคมุ By Product ทีเ่กดิขึน้จากการผลติ         
5.5 การบรรจุหบีหอ่ 

 
5.1 เกดิการสญูเสยีจ านวนมากในกระบวนการผลติ 
5.2 การผลติไมไ่ดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด 

6. การจดัซ้ือ 
6.1 การประเมนิผูข้ายและผูร้บัเหมาช่วง ส าหรบัผลติภณัฑ์ 
6.2 การขอซือ้ 
6.3 การคดัเลอืกผูข้าย 
6.4 การจดัซือ้ / จดัจา้ง 
6.5 การรบัซอง / การตรวจรบังาน 
6.6 การบนัทกึเจา้หน้ี 
6.7 การจ่าย / ช าระเงนิเจา้หน้ี 
6.8 การจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลูเจา้หน้ี  (Vendor Master File) 

 
6.1 จดัซือ้สนิคา้ในราคาทีส่งูกวา่ราคาตลาด 
6.2 สนิคา้ไมไ่ดม้าตรฐาน 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

กระบวนการทางธรุกิจของบริษทั (Business Processes) ประเดน็ความเส่ียง (Risk Areas) 
7. การบริหารสินค้าคงเหลือ 
7.1  การรบัวตัถุดบิจากผูข้าย 
7.2  การรบัสนิคา้จากการผลติ 
7.3  การจดัสง่สนิคา้ 
7.4  การโอนสนิคา้ 
7.5  การจดัเกบ็และท าลายของเสยี 
7.6  การตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื 
7.7  การจดัเกบ็แฟ้มสนิคา้คงเหลอื       

 
7.1 สนิคา้เสยีหายจากการจดัเกบ็ ทีค่ลงัสนิคา้ 
7.2 สนิคา้สญูหาย ที่คลงัสนิคา้ 

8. การควบคมุคณุภาพ 
8.1 การควบคมุเครื่องมอืวดั 
8.2 การก าหนดมาตรฐานการตรวจวดัและการวางแผนการ

ตรวจวดั 
8.3 การสอบเทยีบกบัเครื่องมอืมาตรฐานและการบนัทกึผล 
8.4 การจดัเกบ็เครื่องมอืวดั 
8.5 การตรวจและทดสอบวตัถุดบิ 
8.6 การตรวจและทดสอบงานระหว่างผลติ 
8.7 การตรวจสอบผลติภณัฑข์ัน้สุดทา้ย 

 
8.1 คณุภาพสนิคา้ ไมไ่ดม้าตรฐานอยา่งสม ่าเสมอ 
8.2 การตรวจสอบคณุภาพกระท าไมค่รบถว้นตาม 
     ขอ้ก าหนด 

9. การซ่อมบ ารงุ 
9.1 การวางแผนการซ่อม 
9.2 การซ่อมเมื่อเครื่องจกัรเสยี 
9.3 การซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั / การตรวจเชค็เครื่องจกัร 
9.4 การบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลู 

 
9.1 คา่ใช้จา่ยในการซ่อมบ ารงุสงูกวา่ประมาณการมาก 
9.2 ไมม่กีารซ่อมบ ารงุตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

10. การจดัการทรพัยสิ์นถาวร 
10.1  การอนุมตังิบประมาณและการซือ้ทรพัยส์นิ 
10.2  การโอนทรพัยส์นิ 
10.3  การจ าหน่ายและตดัจา่ยทรพัยส์นิ 
10.4  การคดิและการปนัส่วนค่าเสื่อมราคา 
10.5  การตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวร 
10.6 การจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลูสนิทรพัยถ์าวร 

 
10.1 การตดัคา่เสื่อมราคาทรพัยส์นิไมถู่กตอ้ง 
10.2 ไมม่กีารตรวจนบัทรพัยส์นิ ตามมาตรฐานที่  
       ก าหนด 

11. การบริหารด้านบญัชีและการเงิน 
11.1 การบญัช ี
11.2 การปรบัปรงุรายการและการปิดบญัช ี
11.3 การจดัท ารายงานการเงนิและรายงานเพื่อผูบ้รหิาร 
11.4 การเงนิ 
11.5 การบรหิารเงนิ / สภาพคล่อง 
11.6 งบประมาณ 
11.7 การจดัท าแผนและงบประมาณ 
11.8 การเบกิใช ้/ โอน งบประมาณ 
11.9 การตดิตามการใชง้บประมาณ 

 
11.1 การบนัทกึรายการทางการบญัชไีมถู่กตอ้ง 
11.2 มกีารเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยเกนิกวา่งบประมาณ 
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

กระบวนการทางธรุกิจของบริษทั (Business Processes) ประเดน็ความเส่ียง (Risk Areas) 
12. การจดัการทรพัยากรบุคคล 
12.1  การรบัสมคัรพนกังานและเลกิจา้งพนกังาน 
12.2  การฝึกอบรมและพฒันา 
12.3  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
12.4  การจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 
12.5  การจดัเกบ็แฟ้มขอ้มลูพนักงานและเงนิเดอืน 

 
12.1 การเลกิจา้งพนักงาน ไมเ่ป็นไปตามบทบญัญตัขิอง

กฎหมาย 
12.2 พนกังานทุจรติ 

13. การจดัการด้านกฎ ระเบียบ ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดล้อม 
13.1  การสอบทานขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบ ที่ 

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
13.2  การตดิตาม การปรบัปรงุและเปลี่ยนแปลง ดา้นกฎระเบยีบ 
13.3  การประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 
13.4  การน าไปใช้และการด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
13.5  การควบคมุและตดิตาม การแก้ไข และการตรวจสอบดา้น 

สิง่แวดลอ้ม 

 
 
13.1 มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของโรงงาน ไม่

เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 
13.2 น ้าเสยีในกระบวนการผลติรัว่ไหลสูแ่หล่งน ้า

ธรรมชาต ิโดยไม่ไดบ้ าบดั 

14. การควบคมุทัว่ไป เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14.1  การวางแผนกลยทุธด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
14.2  การจดัหาและดแูลระบบ 
14.3  การด าเนินการดา้นระบบ (System Operation) 
14.4  การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
 

 
14.1 ระบบงานสารสนเทศ ไมส่ามารถใชง้านได ้
14.2 ระบบขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัร ัว่ไหล  
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ตวัอย่าง การระบปุระเดน็ความเส่ียงตามกระบวนการทางธรุกิจ กลุ่มท่ี 2 
 

กระบวนการทางธรุกิจ 

 (Business Processes) 
ประเดน็ความเส่ียง (Risk Areas) 

1. การออกแบบทางวศิวกรรม 

 

1.1 การออกแบบไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น 

1.2 การออกแบบผดิพลาดในการค านวณทางวศิวกรรม 

2. การบรหิารโครงการ 

 

2.1 คา่ใช้จา่ยโครงการ เกนิกวา่งบประมาณมาก 

2.2 งานโครงการเสรจ็ล่าชา้ ไมเ่ป็นไปตามสญัญา 

3. การจดัซือ้ จดัจา้ง 

 

3.1 สนิคา้ผดิสเปค คนืของไมไ่ด ้

3.2 สนิคา้มรีาคาสงูกว่าประมาณการมาก 

4. การค านวณ และเสนอราคาประมลู 

 

4.1 การค านวณราคาไมค่รบถ้วนตาม TOR 

4.2 การเสนอราคาประมลูต ่ากวา่ต้นทุนจรงิ 

5. การคดัเลอืก Sub-contractor 

 

5.1 Sub-contractor มปีญัหาสภาพคล่อง งานล่าชา้ 

5.2 Sub-contractor ท างานไมไ่ดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดใน TOR 

6. การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 

6.1 พนักงานทุจรติ 

6.2 ไมส่ามารถจา้งพนกังานทดแทนไดท้นัความตอ้งการ 

7. การควบคมุงานก่อสรา้ง 

 

7.1 งานก่อสรา้งไมเ่ป็นไปตามแบบ 

7.2 งานก่อสรา้งผดิขัน้ตอน ตอ้งรือ้ท าใหม่ 

8. การตดิตัง้เครื่องมอื อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู 

 

8.1 เกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงในระหว่างการตดิตัง้ อุปกรณ์เสยีหาย 

8.2 การตดิตัง้เครื่องมอื อุปกรณ์ ไมเ่ป็นไปตามแบบ 

9. การทดสอบเครื่องมอื และ อุปกรณ์ 

 

9.1 การทดสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ผดิพลาด Type 1 Error 

9.2 การทดสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ผดิพลาด Type 2 Error 

10. การจดัท าเอกสารสง่มอบงาน 

 

10.1 การจดัท าเอกสาร Final Completion ล่าชา้ สง่มอบงานไม่ได ้

10.2 การสรปุรายการงานเพิม่/ลด ไมค่รบถ้วน 

11. การบรหิารทางการเงนิ 

 

11.1 บรษิทัถูกปรบัลดอนัดบัเครดติ ท าใหต้้นทุนดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 

11.2 บรษิทัขาดสภาพคล่อง จากการเรยีกเกบ็เงนิล่าชา้ 

12. การบนัทกึรายการทางการบญัชแีละ

การเงนิ 

12.1 มกีารบนัทกึรายการทางการบญัชผีดิพลาด 

12.2 เกดิความผดิพลาดในการตัง้รายการส ารองตามมาตรฐานบญัชใีหม่ 

13. การบรหิารและควบคมุทรพัยส์นิบรษิทั 

 

13.1 ทรพัยส์นิของบรษิทัสญูหายจ านวนมาก 

13.2 การคดิคา่เสื่อมราคาไมถู่กตอ้ง 

14 .การบรหิารการลงทุน 

 

14.1 การตดัสนิใจลงทุนผดิพลาด  

14.2 ผลตอบแทนการลงทุน ต ่ากว่าประมาณการมาก 

15. การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

15.1 ขอ้มลูในระบบไมเ่ป็นปจัจบุนั ไม ่Up-date 

15.2 ระบบงานของบรษิทัใชง้านไมไ่ด ้System Shutdown  
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คู่มอืการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ภาคผนวก ข. 
 

ตวัอย่าง การระบุตวัช้ีวดัความเส่ียง กลุ่มท่ี 1 
 

ประเดน็ความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 

1.1 กลยทุธด์า้นการตลาด 

1.2 กลยทุธด์า้นการพฒันาองคก์ร 

1.3 กลยทุธด์า้นการลงทุน 

1.4 กลยทุธด์า้นลูกคา้ 

 

1.1 อตัราส่วนกลุ่มลูกคา้แยกประเภท (จ านวนราย และจ านวนเงนิ) 

1.2 อตัราสว่นรายไดแ้ยกตามประเภทของธรุกจิ 

1.3 อตัราสว่นรายไดเ้ฉลีย่ต่อพนกังาน 1 คน  

1.4 อตัราก าไรขัน้ตน้แยกประเภทตามกลุ่มลูกคา้ 

1.5 Employee Engagement Rate 

2. ความเสีย่งดา้นการเงนิและดา้นบญัช ี(Financial and 

Accountant Risk) 

2.1 สภาพคล่องของกจิการ 

2.2 มลูคา่กจิการ 

2.3 ตน้ทุนทางการเงนิ 

2.4 การบรหิารสนิทรพัย ์

2.5 การบนัทกึบญัช ี 
2.6 การวเิคราะหท์างธรุกจิการเงนิ 

 

 

2.1 ROA and ROE 

2.2 Debt to Equity Ratio 

2.3 อตัราสว่นมลูคา่ทางบญัช ีต่อ มลูคา่ตลาด (หุน้) 

2.4 Asset to Liability Ratio 

2.5 Quick Ratio 

2.6 Cost to Income Ratio 

3. ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk) 

3.1 กระบวนการประมลูงาน 

3.2 กระบวนการบรหิารโครงการ 

3.3 กระบวนการผลติเสาโครงเหลก็ 

3.4 กระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง 

 

3.1 อตัราสว่นงานทีป่ระมลูได ้กบังานทีย่ื่นประมลู 

3.2 อตัราผลตอบแทนรายโครงการ 

3.3 อตัราสว่นวสัดเุหลอืใชจ้ากกระบวนการผลติเสาโครงเหลก็ 

3.4 จ านวนทรพัยส์นิทีส่ญูหาย และเสยีหาย 

3.5 ระยะเวลาเฉลีย่ในการจดัซือ้ 

4. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้ง (Compliance Risk) 

4.1 การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ กลต. 

4.2 การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อสรา้ง 

4.3 การปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามมาตรฐานทางการบญัชี 

4.4 การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวศิวกรรม 

 

4.1 รายงานการก ากบัควบคมุการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กลต. 

4.2 รายงานการตรวจงานโครงการตามแผนก่อสรา้ง และสญัญาจา้ง 

4.3 รายงานการปฏบิตังิานบญัช ีและการสอบบญัชี 

4.4 รายงานการตรวจสอบ และควบคมุการก่อสรา้ง 

4.5 จ านวนคา่ปรบัการปฏบิตัติามสญัญา 

5. ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

5.1 เทคโนโลยดีา้นการบรหิารพลงังาน (Grid Management) 

5.2 เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากแบตเตอร ี

5.3 การเกดิหน่วยผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ ในระดบัชุมชน 

5.4 เทคโนโลย ีBlock Chain 

 

5.1 ความต้องการเทคโนโลยลี ้าสมยัของลูกคา้ เจา้ของโครงการ จาก TOR 

5.2 รายงานแผนพลงังานของประเทศ 

5.3 รายงานการลงทุนใหม่ๆ  และ การส่งเสรมิการลงทุนดา้นพลงังาน 

5.4 อตัราสว่นพลงังานไฟฟ้าส ารองของประเทศ 
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บรษิทัเดม็โก ้จ ากดั (มหาชน) 

ประเดน็ความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

6. ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Risk) 

6.1 ความตอ้งการพลงังานสะอาด (Green Energy) 

6.2 กระแสความตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

6.3 มาตรฐานการเป็นองคก์รทีม่กีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

(Sustainable Development Organization) 

6.4 กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของทางราชการ ที่เขม้งวด 

6.1 Compliance Rate ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนด

เกณฑข์ัน้ต ่าของทางการ 

6.2 หลกัเกณฑท์างดา้นการสง่เสรมิความเป็นองค์กรแหง่ความ

ยัง่ยนื 

6.3 รายงานการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ISO 14000 

6.4 รายงานการลงทุนดา้นพลงังานสะอาด 

7. ความเสีย่งวกิฤตฉุกเฉินเฉพาะกจิ (Emergency & Crisis Risk) 

7.1 การลงมตวิาระต่างๆในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ที่

เกดิจากความขดัแยง้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

7.2 ปญัหาขดัแยง้และการแขง่ขนัทางธุรกจิ หากล่าชา้ใน

การตดัสนิใจหรอืการเจรจาต่อรอง อาจท าใหเ้กดิความ

เสยีหายและสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ 

 

 

7.1 การเจรจากบัลูกคา้ พนัธมติรหรอืคูแ่ขง่ทางธรุกจิมแีนวโน้ม

หรอืเงื่อนไขบางประการที่ไมไ่ดเ้ป็นไปตามคาดหมาย  
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ตวัอย่าง การระบุปัจจยัเส่ียง และตวัช้ีวดัความเส่ียง กลุ่มท่ี 2   
 

Risk Areas Risk Factors Risk Indicators 
1. การออกแบบไมถู่กตอ้ง  
    - ความครบถว้นตาม TOR 
    - ความถูกตอ้งทางเทคนิค
วศิวกรรม 

1.1 ผูอ้อกแบบ 
1.2 ขอ้มลูประกอบการออกแบบ 
1.3 เวลาทีใ่ชใ้นการออกแบบ 
1.4 การแกแ้บบโดยเจา้ของ 

1.1 การรอ้งเรยีนจาก 
     - ผูจ้ดัการโครงการ 
     - ผูค้วบคุมงาน 
     - เจา้ของโครงการ 

2. การบรหิารโครงการผดิพลาด 
    - Cost Over Budget 
    - เสรจ็ไมท่นัส่งมอบงาน 
    - การแกไ้ขงาน / Rework 

2.1 ผูบ้รหิารโครงการ 
2.2 งบประมาณโครงการ 
2.3 Sub - contractor 
2.4 แบบก่อสรา้ง 
2.5 เวลาส าหรบัโครงการ 

2.1 Progress Report 
2.2 รายการขอแกไ้ขงาน 
2.3 รายงานค่าใชจ้่ายโครงการ 

3. การเสนอราคาประมลูผดิพลาด 3.1 การค านวณราคาผดิพลาด 
3.2 การท าความเขา้ใจ TOR ผดิพลาด 
3.3 ราคาวสัดุ อุปกรณ์เปลีย่นแปลงสูง 

3.1 รายงานการตรวจสอบราคา 

4. การจดัซื้อ ผดิพลาด ราคาสงู 4.1 ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้ 
4.2 ความรูเ้กีย่วกบัผูข้าย 
4.3 ความรูเ้กีย่วกบัภาวะตลาด 
4.4 ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

4.1 รายงานการวเิคราะหร์าคาและ
แนวโน้มราคาตลาดส าหรบัสนิคา้รายการ
ส าคญัๆ 

5. การควบคุมงานก่อสรา้ง
ผดิพลาดมกีารแกไ้ขงาน เป็น
จ านวนมาก 

5.1 Sub - contractor 
5.2 ความสมบรูณ์ถูกตอ้งของแบบ 
5.3 การก ากบัควบคุมของหวัหน้างาน 
5.4 คุณภาพของวสัด ุ

5.1 รายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั 
5.2 รายงานเหตุการณ์ผดิปรกต ิ

6. พนกังานทุจรติ 6.1 หวัหน้างาน 
6.2 การควบคุมงาน 
6.3 ระเบยีบปฏบิตังิาน 

6.1 รายงานเหตุการณ์ผดิปรกต ิ

7. ทรพัยส์นิของบรษิทั สญูหาย 7.1 ทะเบยีนทรพัยส์นิ 
7.2 การตรวจนบัทรพัยส์นิ 
7.3 การบนัทกึรายการทรพัยส์นิ 

7.1 รายงานการตรวจนบัทรพัยส์นิ 

8. เกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงในการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู 

8.1 คุณภาพของอุปกรณ์ 
8.2 ความรูค้วามสามารถของพนกังานผูต้ดิตัง้ 
8.3 ผูค้วบคุมงาน 

8.1 รายงานอุบตัเิหตุการท างาน 
8.2 รายงานเหตุการณ์ผดิปรกต ิ

9. ระบบงานสารสนเทศใชง้าน
ไมไ่ด ้

9.1 เครือ่งคอมพวิเตอร ์Servers 
9.2 Application and Software 
9.3 LAN and Networks 
9.4 Users 
9.5 Computer Virus 

9.1 รายงานเหตุการณ์ผดิปรกต ิ
9.2 System Notification 

 
หมายเหตุ :  (1) Risk Area คอื ประเดน็ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง 

(2) Key Risk Factor คอื เป็นตวัชีบ้อกความเสีย่งล่วงหน้า (Early Warning) ทีท่ าใหเ้ราสามารถหรอื        
 มเีวลาทีจ่ะแกป้ญัหาไดก่้อนทีจ่ะกลายเป็นเหตุการณ์รา้ยแรง 

(3) Risk Indicator คอื เป็นตวัชีบ้อกความเสีย่ง ทีท่ าใหส้ามารถหรอื มเีวลาทีจ่ะแกป้ญัหาไดก่้อนทีจ่ะ 
 กลายเป็นเหตุการณ์รา้ยแรง 


