
    

 

 

 

  

คู่มือการบร�หารความเส่ียง 
Risk Management Manual 

โดย 
สายงานบร�หารความเส่ียง 

 

 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

 

 

 

ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร ครัง้ท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 14 ธนัวาคม 2564 

 



 

2 
 คู่มอืการบร�หารความเส่ียง  : ทบทวน ธนัวาคม 2564 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

คํานํา 
 

             จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า COVID-19 ท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศอย่างรุนแรง เป�นผลทําให้รฐับาลต้องใช้มาตรการท่ีเข้มข้นเพื่อควบคุมการ

ระบาด ซึ่งหากนับรวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บร�โภค

แบบ New Normal นโยบายด้านพลังงานของรฐับาล ความล่าชา้ของการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน ล้วนส่งผล

กระทบต่อการดําเนินชวี�ต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศอีกด้วย  

              เด็มโก้ จึงได้ทบทวนว�สัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงแผนกลยุทธ์ แผนการบร�หารความเส่ียงและ

ผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจเพื่อรองรบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และอาจจะเกิดขึ้นท้ังในเร�อ่ง

การรกัษาส่วนแบ่งตลาดเดิม การขยายธุรกิจใหม่ การพัฒนากระบวนการภายในต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ชอ่งทางการหารายได้ การลดค่าใชจ้า่ย ขยายแผนการลงทุน ซึง่คู่มือการบร�หารความเส่ียงเดิมท่ีใชอ้ยู่น้ัน ได้

ใช้มาระยะหน่ึงประกอบกับป�จจุบันมีการบูรณาการการจัดการความเส่ียงรูปแบบใหม่ตามกรอบการบร�หาร

ความเส่ียง “Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2017 

หร�อ COSO 2017 ท่ีรวมเร�อ่งการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถบร�หารจัดการความเส่ียงให้ทํางานคู่ขนาน

เข้ากับกลยุทธข์ององค์กร เชื่อมโยงไปถึงการประเมินผลการดําเนินงาน เด็มโก้จึงได้จัดทําคู่มือการบร�หาร

ความเส่ียงฉบับทบทวนน้ี  

สาระสําคัญในการทบทวนคู่มือการบร�หารความเส่ียงในครัง้น้ี ได้เพิ่มความเส่ียงด้านความย่ังยืน 

(Sustainable Risk) ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเส่ียงด้าน “ESG” คือด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) 

ด้านสังคม (Social)และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ซึง่เป�นความท้าทายของบร�ษัทท่ีจะต้องหาว�ธกีาร

บร�หารจัดการความเส่ียงท่ีแตกต่างไปจากเดิม “ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk)” มีส่วน

สําคัญในการสรา้งผลกระทบต่อความสามารถ ในการสรา้งผลกําไร การแข่งขัน หร�อแม้กระท่ังความอยู่รอด

ของบร�ษัท โดยคาดหวังท่ีจะให้พนักงาน และผู้บร�หารได้มีความเข้าใจในแผนการบร�หารความเส่ียงท่ีเป�นไป

ในทิศทางเดียวกัน และใชป้ระกอบการจดัแผนการบร�หารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนิน

ธุรกิจได้ตามเป�าหมายท่ีต้ังไว้ และสรา้งคุณค่าให้กับองค์กรได้เติบโตได้อย่างย่ังยืนได้อีกด้วย 
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บทท่ี 1 

บทท่ัวไป 

คณะกรรมการบร�ษัทมีนโยบายให้การบร�หารงานในทุก ๆ ด้านขององค์กรเป�นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

มีความเป�นมืออาชพี ซึง่การบร�หารความเส่ียงเป�นองค์ประกอบท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะสนับสนุนให้องค์กรสามารถ

ดําเนินงานได้ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว้ และยังสามารถสรา้งคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อีกทางหน่ึง  

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป�นอย่างมาก ในอัตราเรง่ท่ี
สูงขึ้น นํามาซึ่งความเส่ียงท่ีรุนแรงกว่าเดิม โดยเฉพาะความเส่ียงในระดับกลยุทธ ์ประกอบกับสถานการณ์
โรคระบาดจากไวรสัโคโรน่า (COVID - 19) ท่ีเป�นภัยคุกคามต่อการดํารงชวี�ตของประชากรท่ัวโลก ถือเป�น
บทเร�ยนครัง้สําคัญของการบร�หารความเส่ียงท่ีทุกคนในกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ จําเป�นต้องศึกษา เร�ยนรู ้และ
พัฒนากระบวนการบร�หารความเส่ียงให้มีประสิทธภิาพดีย่ิงขึ้น  

นอกจากน้ีบร�ษัท ยังให้ความสําคัญกับ “ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk)” ซึ่งเป�น
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล 
(Governance) หร �อเร �ยกว่า “ESG Risk” ที ่อาจส่งผลกระทบที่คาดเดาได้ยาก ไม่สามารถคาดการณ์
ชว่งเวลาท่ีจะเกิดได้แน่นอน รวมถึงประเมินผลกระทบในเชงิปร�มาณ หร�อออกมาเป�นตัวเง�นได้ยาก ซึง่หากไม่
มีกระบวนการบร�หารจัดการความเส่ียงท่ีดีอาจส่งผล กระทบต่อความสามารถของบร�ษัทในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ ท้ังในระยะกลางและ / หร�อ ระยะยาว รวมถึงการตัดสินใจ ลงทุนของนักลงทุน ซึง่เป�นความท้าทายท่ี
องค์กรจะต้องหาว�ธกีารบร �หารจดัการความเสี่ยง ที่แตกต่างไปจากเดิม “ความเส่ียงด้านความย่ังยืน 
(Sustainable Risk)” มีส่วนสําคัญในการสรา้งผลกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลกําไร การแข่งขัน 
หร�อแม้กระท่ังความอยู่รอดของบร�ษัท  

ดังน้ัน สายงานบร�หารความเส่ียงจึงได้ทบทวน ศึกษากรอบการบร�หารความเส่ียงรูปแบบใหม่ 
“ Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2 01 7 ”  ห ร�อ 
“COSO ERM 2017” เพิ่มเร�อ่งความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความ
เส่ียงด้าน “ESG” คือด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล 
(Governance) เพื่อให้สามารถบร�หารจัดการความเส่ียงให้ทํางานคู่ขนานเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร และ
เชือ่มโยงไปถึงการประเมินผลการดําเนินงาน โดยกระบวนการวางกลยุทธน้ั์น เร�ม่ต้ังแต่การกําหนดว�สัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม จากน้ันก็พัฒนาเป�นกลยุทธ ์กําหนดเป�นวัตถุประสงค์ นําไปปฏิบัติ วัดผล และติดตามผลว่า
สามารถนําไปปฏิบัติตามกลยุทธท่ี์วางไว้ และกลยุทธน้ั์นสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้ อย่างไรก็ตาม ใน
แต่ละขั้นตอนพนักงานทุกคนต้องทําความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยง กลยุทธ ์กับความเส่ียงเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้องค์กรสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคง ย่ังยืนในระยะยาว  

  

 

 

สายงานบร�หารความเส่ียง 
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คํานิยามเก่ียวกับการบร�หารความเส่ียง 

การจะดําเนินการใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเร�ม่ดําเนินการในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีองค์กรยังไม่เคย

ทํามาก่อน การสรา้งหร�อทําความเข้าใจกับพนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรเป�นส่ิงสําคัญ การบร�หารความ

เส่ียงก็เชน่กัน ควรเร�ม่ต้นจากการท่ีคณะกรรมการบร�ษัท ผู้บร�หารระดับสูง และพนักงานของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้

ทุกระดับ ได้ทําความเข้าใจให้ตรงกันต่อคํานิยามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบร�หารความเส่ียง เพื่อให้ทุกคนมี

ความรู ้ความเข้าใจท่ีตรงกัน สามารถบ่งชีค้วามเส่ียงและโอกาสเกิดได้ในทิศทางเดียวกัน 

1. ความเส่ียง (Risk) 

ความเส่ียง หมายถึง ความเป�นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ ์

และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยความเส่ียงมี 3 ความหมายสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

1.1 เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์โดยท่ัวไปสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังทางบวกและด้านลบ อาจเป�น

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หร�อหลายเหตุการณ์ก็ได้  

1.1.1 เหตุการณ์ด้านลบ หมายถึง ความเส่ียง เช่น ความเสียหายจากเพลิงไหม้ การเสียลูกค้า

รายใหญ่ หร�อการมีคู่แข่งรายใหม่  

1.1.2 เหตุการณ์ด้านบวก หมายถึง โอกาส เชน่ อัตราภาษีท่ีเอ้ือประโยชน์มากขึ้น  

 การพิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาท้ังความเส่ียงและโอกาสท่ีจะเกิดจากท้ังป�จจัยภายในและ

ภายนอกองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร เน่ืองจากเหตุการณ์ท่ีไม่ได้ถูกระบุจะไม่ถูกนําไป

บร�หารจดัการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรในภายหลังได้ 

1.2 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป�นสถานการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถทํานายสภาวะล่วงหน้า 

ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น หร�อปรากฏขึ้นอย่างไร การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์

ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อองค์กรในอนาคต 

1.3 ความรุนแรง (Severity) เป�นการประเมินว่าแต่ละเหตุการณ์น้ันมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อย

เพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนํามาจัดลําดับว่า

ป�จจัยเส่ียงใดมีความสําคัญมากน้อยกว่ากัน เพื่อจะได้กําหนดมาตรการจัดการกับป�จจัยเส่ียง

เหล่าน้ันได้อย่างเหมาะสม 

 

2. การบร�หารความเส่ียง (Enterprise Risk Management)  

การบร�หารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บร�หาร และบุคลากร

ทุกคนในองค์กรเพื่อชว่ยในการกําหนดกลยุทธแ์ละดําเนินงาน ซึง่กระบวนการบร�หารความเส่ียงถูกออกแบบ

เพื่อใชร้ะบุความเส่ียงหร�อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจดัการความเส่ียง

ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรบัได้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 
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การบร�หารความเส่ียงองค์กร หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร ความรูค้วามสามารถ และการปฏิบัติ 

บูรณาการรว่มกันกับการกําหนดกลยุทธแ์ละผลการดําเนินงาน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ต้องใชใ้นการจัดการความ

เส่ียง เพื่อสรา้งและตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า  

ความหมายของการบร�หารความเส่ียงองค์กร มี 6 องค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี 

 2.1 การตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กร (Recognizing Culture) วัฒนธรรมองค์กรพัฒนาขึ้นมาจาก

การมีส่วนรว่มของพนักงานในทุกระดับ เน่ืองจากสมาชกิในองค์กรและพนักงานแต่ละคนน้ัน มีความเข้าใจใน

การบร�หารความเส่ียงท่ีแตกต่างกันไป ดังน้ัน จึงมีว�ธีการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความเส่ียงท่ี

แตกต่างกัน การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีตรงกันจะชว่ยให้พนักงานเข้าใจเร�อ่งการบร�หารความเส่ียงองค์กรได้ใน

แนวทางเดียวกัน  

2.2 การพัฒนาความสามารถ (Developing Capabilities) องค์กรแต่ละองค์กรมีข้อได้เปร�ยบใน

การแข่งขันท่ีแตกต่างกัน เพื่อสรา้งคุณค่าให้แก่องค์กร การบร�หารความเส่ียงองค์กรจะสามารถชว่ยให้องค์กร

ทําตามพันธกิจและว�สัยทัศน์ รวมท้ังคาดการณ์อุปสรรคท่ีส่งผลต่อความสําเรจ็ขององค์กรได้ โดยองค์กรท่ีมี

ความสามารถในการปรบัตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงจะมีความยืดหยุ่น และพัฒนาองค์กรได้ดีกว่า จะทําให้

องค์กรประสบความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกิจด้วยความย่ังยืน 

2.3 การนําว�ธปีฏิบัติไปปรบัใช ้(Applying Practices) การบร�หารความเส่ียงองค์กรเป�นกระบวนการ

ที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร โดยครอบคลุมทุกระดับของการดําเนินงานในองค์กร เชน่ ระดับแผนก 

ส่วนงาน หน่วยธุรกิจ กิจกรรมการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การบร�หารความเส่ียงเป�นส่วนหน่ึง

ของการดําเนินงานในทุกระดับขององค์กร  

แนวทางท่ีใชใ้นการบร�หารความเส่ียงองค์กร ควรเร�ม่จากการสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในองค์กร 

ซึ่งเกิดจากการท่ีคณะกรรมการบร�ษัทและผู้บร�หารระดับสูงสุดขององค์กรเห็นความสําคัญของการบร�หาร

ความเส่ียง และส่งผ่านให้แก่พนักงานทุกระดับขององค์กรให้มีแนวปฏิบัติและความเข้าใจท่ีตรงกัน เพื่อชว่ย

ให้สมาชิกเข้าใจว่าความเส่ียงคืออะไร ส่งผลต่อการดําเนินงานอย่างไร รวมถึงว�ธท่ีีใช้จัดการกับความเส่ียง 

เพื่อให้เข้าใจว่าความเส่ียงสามารถบร�หารให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ และทําให้เข้าใจกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์

ทางธุรกิจได้ดีขึ้น ซึง่ความเข้าใจเหล่าน้ีจะชว่ยสนับสนุนให้เกิดการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรท่ีดีได้  

2.4 การบูรณาการรว่มกับการกําหนดกลยุทธแ์ละผลการดําเนินงาน (Integrating with Strategy-

Setting and Performance) องค์กรควรกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจและว�สัยทัศน์ รวมถึง

กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจากกลยุทธ์ผ่านไปยังหน่วยธุรกิจ ส่วนงาน และแผนกต่าง ๆ เมื่อผู้บร�หาร

เข้าใจโปรไฟล์ความเส่ียง (Risk Profile) และผลของกลยุทธท์างเลือกแล้ว ก็จะบูรณาการการบร�หารความ

เส่ียงองค์กรให้เข้ากับการกําหนดกลยุทธ ์และจะพิจารณาโอกาสและแนวทางใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไป การบูรณาการการบร�หารความเส่ียงองค์กรเข้ากับภารกิจต่าง ๆ จะมีต้นทุนต�ากว่าองค์กรท่ีใช้

การบร�หารความเส่ียงองค์กรกับขั้นตอนท่ีสําคัญเท่าน้ัน ซึง่การประหยัดต้นทุนน้ีจะเป�นป�จจยัสําคัญของการ

ประสบความสําเรจ็ทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง การผสมผสานการบร�หารความเส่ียงองค์กรเข้ากับการ
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ดําเนินงานหลักขององค์กรน้ัน ผู้บร�หารจาํเป�นต้องระบุโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างย่ังยืนตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร  

2.5 การจัดการความเส่ียงเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Managing Risk to 

Strategy and Business Objectives) การบร�หารความเส่ียงท่ีเหมาะสมจะชว่ยให้องค์กรสามารถกําหนด

ระดับความเส่ียงท่ียอบรบัได้ เพื่อบรรลุกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามผู้บร�หารควรทบทวน

และติดตามว�ธกีารบร�หารความเส่ียงอยู่เป�นระยะ เพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท่ีอาจส่งผลต่อการ

บรรลุกลยุทธ ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  

2.6 การเชือ่มโยงกับคุณค่า (Linking to Value) เมื่อมีการบร�หารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบั

ได้ องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนด ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ

องค์กรได้ 

 

3. การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดรว่มกันโดยคณะกรรมการ ผู้บร�หาร

ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อให้องค์กรสามารถมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากมีการ

ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ระบบการควบคุมภายใน

ประกอบด้วยนโยบาย และว�ธปีฏิบัติงาน ดังน้ี  

 1. ด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และ

คุ้มค่า ด้วยการกํากับการใช้ทรพัยากรทุกประเภทให้เป�นไปอย่างมีประสิทธภิาพ บรรลุเป�าหมายท่ีผู้บร�หาร

กําหนดไว้ และให้ปลอดจากการกระทําทุจร�ตของพนักงานหร�อผู้บร�หาร ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะชว่ย

ให้ทราบถึงความเสียหายน้ันได้โดยเรว็ท่ีสุด  

 2. ด้านการรายงานทางการเง�น (Financial Reporting) รายงานทางการเง�นหร�อ งบการเง�นไม่ว่า

จะเป�นรายงานท่ีใชภ้ายใน หร�อภายนอกองค์กร ต่างต้องมีความน่าเชือ่ถือ ทันเวลา และมีคุณภาพ เหมาะสม

สําหรบัการนําไปใช้เป�นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บร�หาร เจ้าหน้ี ผู้ถือหุ้น และผู้

ลงทุนท่ัวไป  

 3. ด้านการปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Application 

Laws and Regulations) การปฏิบัติงานหร�อดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องเป�นไปตามบทบัญญัติ ข้อกําหนด

ของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หร�อการดําเนินธุรกิจน้ัน เพื่อป�องกัน

มิให้เกิดผลเสียหายใด ๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎ ระเบียบเหล่าน้ัน 

  4. ด้านการวางแผนทางธุรกิจหร�อแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เพื่อให้เกิดการ

วางแผนทางธุรกิจหร�อแผนเชงิกลยุทธท่ี์เหมาะสม ป�องกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

อันนําไปสู่การบรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว้  

 

 



 

  11 
  คู่มอืการบร�หารความเส่ียง  : ทบทวน  2564 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

4. การกํากับ (Compliance) 

การกํากับ หมายถึง การระบุความเหมาะสม ถูกต้อง หร�อการจดัลําดับความสําคัญ หร�อมีการกระทํา

การ หร�อไม่กระทําการใด ๆ ว่าเป�นไปตามข้อกําหนด อํานาจหน้าท่ี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

รวมถึงค่านิยม วัฒนธรรม สังคม และบรรษัทภิบาลท่ีควรจะเป�นหร�อไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินงานด้าน

ต่าง ๆ จะสามารถบรรลุตามเป�าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5. คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : 

CRMC) 

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ัง และมอบหมาย

อํานาจ หน้าท่ีจากคณะกรรมการบร�ษัท ให้ทําหน้าท่ีในคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย

กรรมการบร�ษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป�นกรรมการอิสระ โดยมีผู้บร�หารสูงสุดของสาย

งานบร�หารความเส่ียงเป�นเลขานุการ ทําหน้าท่ีพิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบร�หารความเส่ียง 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาอนุมัติ พรอ้มกํากับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้าน

การบร�หารความเส่ียงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์และเป�าหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจร�ตคอรปัชนัและสินบน รวมถึงสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6. คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) 

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รบัการแต่งต้ัง และ

มอบหมายอํานาจ หน้าท่ีจากคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) ประกอบด้วยกรรมการ

ผู้จดัการทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ และผู้บร�หารสูงสุดของกระบวนการ

ดําเนินงานแต่ละด้าน (Risk Owner) ทําหน้าท่ีเป�นกรรมการ ผู้จัดการสายงานบร�หารความเส่ียง เป�น

กรรมการและเลขานุการ ทําหน้าท่ีในการดําเนินการตามกรอบ แนวนโยบาย หลักการ และดําเนินงานท่ี

เก่ียวข้องกับการบร�หารความเส่ียงขององค์กร รวมถึงการควบคุมภายใน  การกํากับดูแล และการติดตามการ

ดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รวมถึงการรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

7. ประเภทของความเส่ียง (Risk Types) 

           ความเส่ียงอาจจาํแนกได้เป�น 7 ลกัษณะ ดังน้ี  

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

(2) ความเส่ียงด้านการเง�น บัญชแีละงบประมาณ (Financial, Accounting and Budgeting Risk) 

(3) ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 

(4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง (Compliance Risk) 

(5) ความเส่ียงด้านส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
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(6) ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) 

6.1 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) 
6.2 ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 

6.3 ความเส่ียงด้านบรรษัทภิบาล (Governance Risk) 

(7) ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk) 

 

8. ป�จจัยความเส่ียง (Risk Factors)  

ป�จจยัความเส่ียง หมายถึง ต้นเหตุ หร�อสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะทําให้การดําเนินงานใด ๆ ของ

องค์กรอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและจะ

เกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไม ท้ังน้ีสาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป�นสาเหตุท่ีแท้จร�ง เพื่อจะได้ว�เคราะห์ และ

กําหนดมาตรการจดัการกับความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง                     

ป�จจยัความเส่ียงอาจพิจารณาได้จาก 

(1) ป�จจยัภายนอก เชน่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด  ฯลฯ 

(2) ป�จจยัภายใน เชน่ บุคลากร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของ   

       เจา้หน้าท่ี ระบบการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 

9. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

การประเมินความเส่ียง หมายถึง เป�นกระบวนการระบุความเส่ียง และการว�เคราะห์ความเส่ียงเพื่อ

จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) ท่ีอาจเกิดขึ้น 

(1) โอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป�นไปได้ หร�อความถ่ีหร�อโอกาส

ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ ความเส่ียงน้ัน ๆ  

(2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงท่ีอาจก่อความเสียหาย ให้กับองค์กร

หากเหตุการณ์ความเส่ียงน้ันเกิดขึ้น  

(3) ระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ี

ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละป�จจัยความเส่ียง แบ่งเป�น 3 ระดับ 

คือ ต�า ปานกลาง และสูง 
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10. การจัดการความเส่ียง (Risk Mitigation)            

           การบร�หารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบร�หารความเส่ียง โดยลดโอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียง หร�อแสวงหาหนทางลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดับท่ีองค์กรสามารถยอมรบัได้ ซึง่การจดัการความเส่ียงมีหลายว�ธ ีดังน้ี 

(1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป�นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

เน่ืองจากไม่คุ้มค่าในการจดัการควบคุมหร�อป�องกันความเส่ียง 

(2) การลด / การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป�นการปรบัปรุงระบบการทํางาน 

หร�อการออกแบบว�ธกีารทํางานใหม่เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หร�อลดผลกระทบให้อยู่ใน

ระดับท่ีองค์กรยอมรบัได้ 

(3) การกระจายความเส่ียง (Risk Diversification) เป�นการกระจายโอกาสเกิดหร�อกระจาย

ผลกระทบ ท่ีเกิดจากความเส่ียงน้ัน ๆ 

(4) การโอนความเส่ียง (Risk Sharing / Risk Transfer) การถ่ายโอนความเส่ียงให้ผู้อ่ืน

ชว่ยแบ่งความรบัผิดชอบไปบางส่วน หร�อท้ังหมด 

(5) การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป�นการจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง

มากและหน่วยงานไม่อาจยอมรบัได้ จงึต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมน้ัน ๆ 

 

11. ความเบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Tolerance)  

ความเบ่ียงเบนของระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ หมายถึง ระดับความเบ่ียงเบนจากเกณฑ์ หร�อ

ประเภทของความเส่ียงท่ียอมรบัได้ ซึง่ค่าความเบ่ียงเบนจะเป�นชว่งท่ียอมให้ผลการดําเนินงานเบ่ียงเบน หร�อ

คลาดเคลื่อนไปจากเป�าหมายท่ีกําหนดโดยจะต้องมีความสัมพันธกั์บระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้  

12. ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite)  

ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเส่ียง หร�อความไม่แน่นอนโดยรวมท่ี

องค์กรยอมรบัได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป�าหมาย ซึง่ความเส่ียงท่ียอมรบัได้น้ันจะต้องสอดคล้อง

กับเป�าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป�าหมายค่าเดียวหร�อระบุเป�นช่วงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของป�จจยัเส่ียงแต่ละตัว  

13. แผนภูมิความเส่ียง (Risk Map)  

แผนภูมิความเส่ียง หมายถึง ภาพ / แผนผังท่ีแสดงถึงความเส่ียงขององค์กร โดย Risk Map 

จะต้องสามารถแสดงถึง หร�อว�เคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละป�จจัยเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ังในเชิง

ปร�มาณ และเชงิคุณภาพได้อย่างเป�นรูปธรรมชดัเจน 
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14. เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner)  

เจา้ของความเส่ียง หมายถึง หน่วยงาน / งาน / บุคคล หร�อกลุ่มบุคคล ท่ีมีความรบัผิดชอบโดยตรง

ต่อการบร�หารความเส่ียงโดยเจา้ของความเส่ียงจะระบุป�จจัยเส่ียงและจดัทําแผนจัดการความเส่ียง ซึง่อาจ

ต้องประสานกับหน่วยงาน / บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับป�จจยัเส่ียงน้ันๆ เพื่อลด หร�อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรบัได้ 

15. การควบคุม (Control)  

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หร�อขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึง่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อลด

ความเส่ียงและทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

(1) การควบคุมเพื่อการป�องกัน (Preventive Control) เป�นว�ธกีารควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อ

ป�องกันไม่ให้เกิดความเส่ียง และข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 

(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป�นว�ธกีารควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อ

ค้นพบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป�นว�ธีการควบคุมท่ีส่งเสร�ม หร�อ

กระตุ้นให้เกิดความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป�นว�ธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อ

แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หร�อเพื่อหาว�ธกีารแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ�าอีก

ในอนาคต 
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บทท่ี 2 

แนวทางการบร�หารความเส่ียงระดับองค์กร 

1. แนวคิดสําคัญของการบร�หารความเส่ียง  

การบร�หารความเส่ียงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) 2017 ให้ความสําคัญกับความสัมพันธร์ะหว่างกลยุทธใ์นบร�บทของ

พันธกิจ ว�สัยทัศน์และค่านิยมหลัก ผ่านการเชือ่มโยงเป�นกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับความเส่ียง 

ซึง่จะชว่ยให้องค์กรสามารถวางแผนการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร เพื่อมุ่งสู่การสรา้งคุณค่าให้แก่องค์กร

ได้ดีย่ิงขึ้น ซึง่สามารถแสดงความสัมพันธท้ั์ง 3 องค์ประกอบได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 : แสดงความสัมพันธร์ะหว่างกลยุทธใ์นบร�บทของพันธกิจ ว�สัยทัศน์และค่านิยมหลักเพื่อ

กําหนดทิศทางและผลการดําเนินงานขององค์กร 

 

1.1 พันธกิจ ว�สัยทัศน์และค่านิยมหลัก (Mission, Vision, and Core Values)  

  พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจดัต้ังองค์กร ซึง่แสดงถึงเป�าหมายท่ีองค์กร

ต้องการบรรลุผล  

      ว�สัยทัศน์ หมายถึง เป�าหมายขององค์กรท่ีต้องการดําเนินการให้สําเรจ็ในอนาคต  

  ค่านิยมหลัก หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐาน ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรเก่ียวกับ

ส่ิงท่ีดีหร�อไม่ดี และส่ิงใดยอมรบัได้หร�อยอมรบัไม่ได้ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในองค์กร  

   พันธกิจ ว�สัยทัศน์ และค่านิยมหลัก มีความสัมพันธกั์น เป�นส่ิงท่ีชว่ยกําหนดเป�าหมาย และ

ทิศทางขององค์กร และแสดงจุดยืนขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบว่าองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

ปลายทางอย่างไร อย่างไรก็ดี พันธกิจ ว�สัยทัศน์ และค่านิยมหลัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หาก

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดกลยุทธ์จึงควรมีความสัมพันธกั์บ

พันธกิจ ว�สัยทัศน์ และค่านิยมหลักขององค์กร 
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1.2 การบร�หารความเส่ียงองค์กรส่งผลต่อกลยุทธ ์(Enterprise Risk Management Affects 

Strategy)  

กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป�าหมาย กลยุทธ์ต้อง

กําหนดให้สอดคล้อง และสนับสนุนกับการบรรลุพันธกิจและว�สัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยม

หลักและความเส่ียงท่ียอมรบัได้ การกําหนดกลยุทธ์ท่ีชัดเจนจะทําให้เกิดการบร�หารงานและวาง

แผนการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพนําไปสู่การตัดสินใจท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีกลยุทธยั์งใชใ้น

การกําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อเชือ่มโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ระดับอ่ืนในองค์กร เมื่อผู้บร�หาร

บูรณาการการบร�หารความเส่ียงองค์กรเข้ากับการกําหนดกลยุทธ ์เข้าใจโปรไฟล์ความเส่ียงท้ังหมด

ขององค์กร จะทําให้ผู้บร�หารมีข้อมูลความเส่ียงท่ีจาํเป�นต่อการพิจารณาเลือกกลยุทธท่ี์เหมาะสมได้ 

การบูรณาการการบร�หารความเส่ียงองค์กรเข้ากับการกําหนดกลยุทธ ์ผู้บร�หารต้องคํานึงถึงเร�อ่ง

ดังต่อไปน้ี  

1.2.1 โอกาสท่ีกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอาจไม่สอดคลอ้งกับพันธกิจ ว�สัยทัศน์ และ

ค่านิยมหลัก 

1.2.2 ประเภทและระดับความเส่ียงท่ีองค์กรอาจเผชญิในการเลือกดําเนินการตามกลยุทธต่์าง ๆ  

1.2.3 ประเภทและระดับความเส่ียงโดยธรรมชาติท่ีเกิดจากการดําเนินการตามกลยุทธ์ 

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสรา้งมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้  

1.3 ผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน (Enhance Performance)  

ผลการดําเนินงานเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หน้าท่ีและว�ธกีารในการบรรลุผลตามกลยุทธ ์

และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร เน่ืองจากความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ

องค์กรมีความหลากหลาย และมีท้ังทราบล่วงหน้าและไม่ทราบล่วงหน้า ดังน้ัน จงึจาํเป�นต้องมีว�ธกีาร

วัดประสิทธภิาพการดําเนินงาน ได้แก่ การวัดผลด้านการเง�น เชน่ ผลตอบแทนจากการลงทุน หร�อ

ความสามารถในการทํากําไร การวัดผลด้านการดําเนินงาน เชน่ จาํนวนชัว่โมงในการทํางาน ปร�มาณ

การผลิต หร�อรอ้ยละกําลังการผลิต การวัดผลด้านหน้าท่ี เช่น การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการ

ให้บร�การหร�อการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ การวัดผลด้านโครงการ เช่น การ

เป�ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้บร�หารจําเป�นต้องเข้าใจความสัมพันธร์ะหว่าง

ความเส่ียงและผลการดําเนินงานท่ีต้องการ โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเส่ียงขององค์กร ซึง่จะ

แสดงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของความเส่ียงในแต่ละระดับขององค์กร เช่น ระดับความเส่ียงใน

ภาพรวมขององค์กร ในระดับหน่วยธุรกิจ ในระดับการปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่าง ๆ ของความเส่ียง

เหล่าน้ีจะทําให้ผู้บร�หารสามารถพิจารณาประเภทความรุนแรง และความสัมพันธร์ะหว่างความเส่ียง

และผลกระทบต่อผลการดําเนินงานได้  
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2. วัตถุประสงค์ของการบร�หารความเส่ียง  

องค์กรได้กําหนดวัตถุประสงค์ หร�อจุดมุ่งหมายของการบร�หารความเส่ียงไว้ 5 ประการ คือ 

(1) เพื่อบูรณาการการบร�หารความเส่ียงเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจขององค์กรในทุกระดับ 

(Integrating Risk Management into Decision Making) กระบวนการตัดสินใจท่ีสําคัญ 

เร�ม่ต้ังแต่การกําหนดนโยบายและกลยุทธธุ์รกิจ การวางแผนงาน การงบประมาณ การลงทุน 

การบร�หารโครงการ กระบวนการปฏิบัติงาน การบร�หารผลการปฏิบัติงาน และงานสนับสนุน

องค์กรในทุกด้าน 

(2) เพื่อสรา้งวัฒนธรรมการบร�หารความเส่ียงท่ีเข้มแข็ง (Strong Risk Management Culture) 

การบร�หารความเส่ียงเป�นเร�อ่งของพนักงานทุกคน การส่งเสร�มให้พนักงานมีจิตสํานึก และ

ค่านิยมเก่ียวกับความเส่ียง ตระหนักและเขา้ใจในเร�อ่งของความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป�น

พื้นฐานสําคัญสามารถชว่ยสรา้งความมีประสิทธภิาพของการบร�หารความเส่ียงองค์กรได้ 

(3) เพื่อการจัดทําเอกสารเก่ียวกับความเส่ียงขององค์กร (Document Risk Related Information) 

สร้างความเชื่อมั่นโดยการเป�ดเผยข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับความเส่ียง (Disclosing Risk 

Information) องค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีดี จะมีความต้ังใจเต็มท่ีในการจัดทําเอกสารท่ีมี

ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการบร�หารความเส่ียง การระบุสถานการณ์เส่ียงในกระบวนการ

ดําเนินงานขององค์กร รวมท้ังการเป�ดเผยข้อมูล เผยแพรใ่ห้พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รบั

ทราบและยึดถือปฏิบัติรว่มกัน 

(4) เพื่อส่งเสร�มการปรบัปรุงและพัฒนาด้านการบร�หารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง (Continuously 

Improving Risk Management) ความเส่ียงเป�นสภาพการณ์ของความไม่แน่นอน การเร�ยนรู ้

การพัฒนา และการปรบัปรุงงานด้านการบร�หารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองสม�าเสมอเป�นส่ิงสําคัญ

ท่ีต้องกระทํา จากความเปลี่ยนแปลงของป�จจัยท้ังภายใน และภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจขององค์กร จําเป�นต้องทบทวนให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

(5) เพื่อเป�นแนวทางให้กับบร�ษัทในการทําความเข้าใจถึงความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable 

Risk) ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความเส่ียงด้าน ESG คือด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้าน

สังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความย่ังยืนในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยสามารถบร�หารจัดการและเป�ดเผยผลการบร�หารจัดการความเส่ียงได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 
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3. นโยบายการบร�หารความเส่ียง (Risk Management Policies) 

เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการบร�ษัทได้เห็นชอบ กรอบนโยบายการ

บร�หารความเส่ียงไว้ ดังน้ี 

(1) ส่งเสร�มให้เกิดวัฒนธรรมการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร โดยการให้ความรู ้ความเข้าใจสรา้ง

จติสํานึก และความรบัผิดชอบรว่มกันในเร�อ่งการบร�หารความเส่ียงแก่ผู้บร�หาร และพนักงานทุก

คนในทุกระดับ 

(2) กําหนดให้มีกระบวนการ แนวทางและข้อกําหนดต่าง ๆ เก่ียวกับการบร�หารความเส่ียงท่ีมีความ

เหมาะสม มีประสิทธภิาพสูงเป�นสากลในการกํากับ ควบคุมความเส่ียงและลดผลกระทบของความเส่ียง 

(3) มีการระบุความเส่ียงหลักในการดําเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเส่ียงด้านความย่ังยืน 

(Sustainable Risk) ซึง่เป�นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) 

สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ขององค์กร ดําเนินการว�เคราะห์และประเมิน

ความเส่ียง จดัลําดับความสําคัญของความเส่ียง แล้วดําเนินการจดัการความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผล

กระทบต่อความย่ังยืนขององค์กร ควบคุมการดําเนินการติดตามประเมินผล และรายงานสถานะ

ความเส่ียงให้คณะกรรมการบร�ษัทได้รบัทราบอย่างสม�าเสมอ รวมท้ังมีการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับ

ความเส่ียงอย่างท่ัวถึงต่อเน่ืองภายในองค์กรด้วย 

(4) กําหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปรกติ (Incident Report) ท่ีอาจเป�น

ความเส่ียงนําไปสู่ผลกระทบ หร�ออาจสรา้งความเสียหายให้กับองค์กรได้ โดยระบุโอกาส / 

ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood) และถ้าเกิดแล้วมีระดับผลกระทบ (Impact) เพียงใด 

(5) มีการพัฒนาตัวชีว้ัดความเส่ียงท่ีสําคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ท้ังตัวชีว้ัดเชงิปร�มาณ เชน่ 

จาํนวนรายได้ ผลกําไร / ขาดทุน การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย เป�นต้น และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น 

การครองใจพนักงาน ชือ่เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป�นต้น 

(6) กําหนดให้มีการระบุเพดานความเส่ียง หร�อขีดความสามารถท่ีจะรบัความเส่ียง (Risk Limit) 

จากเหตุการณ์ความเส่ียง เพื่อจาํกัดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กร หร�อผู้มีส่วนได้เสีย 

หร�อสาธารณะ 

(7) มีการกําหนดเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และระดับความเส่ียงท่ีเป�น Trigger หร�อเป�นสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Sign) หร�อความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ 

(Emergency & Crisis Risk) เพื่อให้ผู้รบัผิดชอบในกระบวนการบร�หารความเส่ียง สามารถ

นําเอามาตรการจดัการกับความเส่ียงมาใชไ้ด้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดโอกาสเกิด หร�อชว่ยบรรเทา

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กร 

(8) กําหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเป�นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บร�หาร และพนักงานยึดถือ

ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการกํากับ ควบคุมงาน และเป�นการจดัการความเส่ียงในการดําเนินงาน 

(9) กําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบร�หารความเส่ียงของ

องค์กรให้เป�นไปตามนโยบายน้ี 
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4. โครงสรา้งองค์กรด้านการบร�หารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสรา้งการบร�หารความเส่ียงขององค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการบร�ษัท ซึ่งเป�นผู้

พิจารณาแต่ง ต้ังคณะกรรมการบร�หารความเ ส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management 

Committee : CRMC) เพื่อทําหน้าท่ีกํากับ ควบคุม และบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมถึงการ

พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) 

โดยมีสายงานบร�หารความเส่ียง ซึ่งมีสายการบังคับบัญชารายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการทําหน้าท่ี

สนับสนุนงานของคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (RMC) และคณะกรรมการบร�หารความ

เส่ียงองค์กร (CRMC) รวมท้ังเป�นหน่วยงานปฏิบัติการด้านการบร�หารความเส่ียงขององค์กร 

 

5. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามโครงสรา้งการบร�หารความเส่ียง 

5.1 คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee :  CRMC) 

ประกอบด้วยกรรมการบร�ษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป�นกรรมการอิสระ ซึ่ง

ได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) มี

อํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (Risk 

Management Committee : RMC) 

(2) กําหนดนโยบายการบร�หารความเส่ียงขององค์กร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บร�ษัท 

(3) กาํกับ ชีนํ้า และควบคุมการดําเนินการด้านความเส่ียงขององค์กร ให้เป�นไปตามนโยบายการ

บร�หารความเส่ียง และแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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(4) พิจารณากําหนดแนวทางการบร�หารความเส่ียงด้านต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบแผนการ

บร�หารความเส่ียงขององค์กร 

(5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity 

Plan) และแผนการบร�หารจดัการภาวะว�กฤต (Crisis Management Plan) 

(6) รบัทราบรายงานสถานการณ์เส่ียง (Risk Incident Report)  ตัวชีว้ัดความเส่ียงหลัก (Key 

Risk Indicators : KRI) แนวทางการจัดการกับความเส่ียง (Risk Mitigation Plan)  และ

ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

(7) รายงานสถานะด้านการบร�หารความเส่ียงขององค์กรให้คณะกรรมการบร�ษัทได้รบัทราบอย่าง

สม�าเสมอและรายงานทันทีโดยเร็วท่ีสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ว�กฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ 

(Emergency & Crisis Risk) เพื่อดําเนินการบร�หารจัดการแก้ป�ญหาไม่ให้เกิดความ

เสียหายหร�อเสียหายให้น้อยท่ีสุดอย่างเรง่ด่วน  

5.2 คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ  (Risk Management Committee : RMC) 

ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับ

จัดการ และผู้บร�หารสูงสุดของกระบวนการดําเนินงานแต่ละด้าน ทําหน้าท่ีเป�นกรรมการ โดยมี

ผู้จดัการสายงานบร�หารความเส่ียงทําหน้าท่ีกรรมการและเลขานุการ  

  คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (RMC) มีอํานาจ หน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(1) นําเสนอรา่งนโยบายการบร�หารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) 

(2) กําหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการบร�หารความเส่ียง ให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

(3) ร่วมจัดทําแผนการบร�หารความเส่ียงองค์กร นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC)ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาอนุมติั 

(4) ระบุสถานการณ์เส่ียง ว�เคราะห์ และประเมินความเส่ียงด้านต่าง ๆ ตลอดจนคาดคะเนผลกระทบ

ท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงแสวงหาหนทางป�องกันโอกาสเกิดความเส่ียง และลดผลกระทบท่ี

อาจสรา้งความเสียหายให้กับองค์กร 

(5) กํากับให้มีการจัดทําแบบจาํลองความเส่ียง (Risk Model) โดยการว�เคราะห์ สถานการณ์

เส่ียงใน 3 รูปแบบ คือ กรณีดีท่ีสุด (Best Case) กรณีท่ัวไป (Normal Case) และกรณีท่ี

แย่ท่ีสุด (Worst Case) และแผนการจดัการกับความเส่ียงในแต่ละกรณี 

(6) กํากับให้หน่วยงานต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการบร�หารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business 

Continuity Management : BCM) โดยการจัดทําแผนการบร�หารเหตุการณ์ผิดปรกติ 

(Incident Management Plan : IMP) แผนการบร�หารภาวะว�กฤต (Crisis Management 

Plan : CMP) แผนการบร�หารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)  และ

แผนการพลิกฟ�้ นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียงองค์กร (CRMC) 
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(7) พิจารณารายงานสถานการณ์ไม่ปรกติ (Incident Report) และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

(Potential Risk) ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนการแก้ป�ญหาเบ้ืองต้น 

และ ติดตามการดําเนินการด้านความเส่ียงของหน่วยงาน 

(8) ให้ความเห็นชอบตัวชีว้ัดความเส่ียงหลกั (Key Risk Indicator : KRI) และค่ามาตรฐานผล

การปฏิบัติงานความเส่ียง (Risk Performance Parameter : KPP) 

(9) ส่ือสาร รณรงค์ ส่งเสร�ม และให้ความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องทางด้านการบร�หารความเส่ียง  

แก่ผู้บร�หาร และพนักงานท่ัวท้ังองค์กร 

5.3 สายงานบร�หารความเส่ียง (Risk Management Division) 

เป�นหน่วยงานด้านบร�หารความเส่ียงในระดับสายงาน ท่ีเป�นอิสระ แตกต่างจากสายงานอ่ืน 

โดยรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้บร�หารสูงสุดของสายงานน้ีจะทําหน้าท่ีเป�นกรรมการและ

เลขานุการของคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ (RMC) และเป�นเลขานุการ ของ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) อีกด้วย 

      สายงานบร�หารความเส่ียงมีอํานาจ หน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(1) จดัทําแผนงาน และงบประมาณทางด้านการบร�หารความเส่ียงขององค์กร 

(2) จัดให้มีการประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการระบุความเส่ียง การว�เคราะห์ และประเมิน

ความเส่ียง และการจดัการกับความเส่ียงท้ังในระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 

(3) ศึกษา ว�เคราะห์ ทบทวนความเส่ียง และการบร�หารความเส่ียงในระดับต่าง ๆ อย่างสม�าเสมอ 

(4) จัดทําแนวทางการบร�หารธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) 

ซึง่ประกอบด้วย การวางแผนบร�หารเหตุการณ์ผิดปรกติ (Incident Management Plan : IMP) 

การวางแผนบร�หารภาวะว�กฤต (Crisis Management Plan : CMP) การวางแผนบร�หารธุรกิจ

อย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) และการวางแผนพลิกฟ�้ นธุรกิจ (Disaster 

Recovery Plan : DRP) 

(5) กําหนดแนวทางในการรายงานเหตุการณ์ไม่ปรกติ (Incident Report) ระบุอํานาจ หน้าท่ี

ของบุคคล หร�อหน่วยงานในการจดัการกับเหตุการณ์ และดําเนินการแก้ป�ญหาเพื่อลดความ

เส่ียง หร�อผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและองค์กร 

(6) พัฒนาตัวชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) กําหนดค่ามาตรฐานผลการ

ดําเนินงานความเส่ียง (Key Performance Parameter : KPP) เป�น 3 ระดับ คือ ระดับท่ี

ยอมรบัได้ (Accept) ระดับเตือนภัย (Trigger) และระดับเส่ียงภัย (Risky)  

(7) จัดทําแบบจาํลองความเส่ียง ว�เคราะห์ และประเมินความเส่ียง เสนอแนะแนวทางในการ

จดัการความเส่ียงให้กับคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) คณะกรรมการ

บร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (RMC) และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน 

(8) ให้คําปร�กษา แนะนํา และฝ�กอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการบร�หารความเส่ียง แก่ผู้บร�หาร 

พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน 
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(9) จัดทํารายงานการบร�หารความเส่ียงประจําป� เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบร�ษัท ส่งเสร�ม 

สนับสนุน และส่ือสารหลักการบร�หารความเส่ียง สรา้งวัฒนธรรมการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ัง

องค์กร 

 

6. แบบแผนการบร�หารความเส่ียง (Risk Management Platform) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การบร�หารความเส่ียง เป�นเร�อ่งของพนักงานทุกคนโดยกําหนดให้การบร�หารความเส่ียง

เชือ่มโยงเข้าสู่กระบวนการบร�หารธุรกิจปรกติขององค์กร และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทุก

หน่วยงาน ในทุกระดับ 

(1)  ระดับคณะกรรมการและผู้บร�หารระดับสูง 

• ประกอบด้วย คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) 

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (RMC) และผู้บร�หารระดับสูงทุกคน 

• จุดมุ่งเน้นท่ีสําคัญ คือ ความเส่ียงในระดับองค์กร 

• พันธกิจสําคัญ คือ การกําหนดนโยบาย การจดัลําดับความสําคัญ การตัดสินใจ การส่ือสาร 

เก่ียวกับการบร�หารความเส่ียงองค์กร 

• พันธกิจสนับสนุน คือ การผลักดันให้มีการบร�หารความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การ

ประเมินความเส่ียง การจดัสรรงบประมาณสนับสนุน การรายงานผลการจดัการความเส่ียง  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น และการคาดคะเนความเส่ียงในอนาคต 

(2)  ระดับหน่วยธุรกิจและกระบวนการบร�หาร 

• ประกอบด้วย คณะทํางานด้านความเส่ียงระดับหน่วยธุรกิจ และผู้บร�หารสูงสุดของแต่ละ

หน่วยงาน 
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• จุดมุ่งเน้นท่ีสําคัญ คือ การบร�หารความเส่ียงเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญใน

กระบวนการทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ขององค์กร 

• พันธกิจสําคัญ คือ การระบุความเส่ียง จัดทําแผนบร�หารความเส่ียงของหน่วยงานหร�อใน

กระบวนการท่ีรบัผิดชอบ จดัสรรทรพัยากร จดัทํารายงานผลการจดัการความเส่ียง 

• พันธกิจสนับสนุน คือ การทําเอกสารประเมินความเส่ียง การส่ือสารสู่ระดับปฏิบัติงาน 

(3)  ระดับปฏิบัติการ 

• ประกอบด้วย ทีมงาน และพนักงานทุกคนในกระบวนการปฏิบัติงาน 

• จุดมุ่งเน้นท่ีสําคัญ คือ การดูแล ปกป�องโครงสรา้งพื้นฐานทางธุรกิจท่ีสําคัญขององค์กร 

• พันธกิจสําคัญ คือ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ให้เป�นไปตามข้อกําหนด คู่มือ 

มาตรฐานการทํางาน ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

• พันธกิจสนับสนุน คือ รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง

กระบวนงาน 

   กระบวนการบร�หารความเส่ียงในระดับต่าง ๆ จะมีความสัมพันธเ์ชือ่มโยงซึง่กันและกัน เร�ม่

จากระดับคณะกรรมการและผู้บร�หารระดับสูง ผลักดันนโยบายและกลยุทธก์ารบร�หารความเส่ียง

ขององค์กรไปสู่ระดับหน่วยธุรกิจและกระบวนงาน โดยผู้บร�หารหน่วยงานต่าง ๆ จะเป�นผู้กําหนด

แผนและกิจกรรมการบร�หารความเส่ียงของหน่วยงาน โดยระบุหลักเกณฑ์ ว�ธปีฏิบัติในการจัดการ

ความเส่ียงให้ระดับปฏิบัติการ ซึง่ประกอบด้วยพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป�นผู้ดําเนินการ และเมื่อปฏิบัติ

บังเกิดผลเป�นประการใด ก็รายงานผลการบร�หารความเส่ียงต่อผู้บร�หารระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อให้มี

การรายงานผลการบร�หารความเส่ียง การคาดคะเนความเส่ียงในอนาคต และผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับองค์กรขึ้นสู่การพิจารณาในระดับคณะกรรมการและผู้บร�หารระดับสูง เพื่อนําไปสู่การ

ปรบัเปลี่ยนนโยบาย และกลยุทธม์อบหมายสู่ระดับหน่วยธุรกิจเพื่อดําเนินการต่อไปเป�นกระบวนการ

บร�หารงานต่อเน่ือง 
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บทที่ 3 

กรอบการบร�หารความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน 
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บทท่ี 3 

กรอบการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

กรอบการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายใน       29 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)  30 

หลักการท่ี 1 จดัต้ังคณะกรรมการดูแลความเส่ียง (Exercises Board Risk Oversight) 30 

หลักการท่ี 2 จดัต้ังโครงสรา้งการดําเนินงาน (Establishes Operating Structures)  30 

หลักการท่ี 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการ (Defines Desired Culture)   31

หลักการท่ี 4 แสดงความมุง่มัน่ในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Core  31

       Values)  

หลักการท่ี 5 จูงใจ พฒันา และรกัษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ (Attracts, Develops   31

        and Retains Capable Individuals 

องค์ประกอบท่ี 2 กลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)   31 

หลักการท่ี 6 ว�เคราะห์บร�บทธุรกิจ (Analyzes Business Context    31

หลักการท่ี 7 กําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Defines Risk Appetite)   31

หลักการท่ี 8 ประเมินกลยุทธท์างเลือก (Evaluates Alternative Strategies)  32

หลักการท่ี 9 กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)   32 

องค์ประกอบท่ี 3 เป�าหมายผลการดําเนินงาน (Performance)     32 

หลักการท่ี 10 ระบุความเส่ียง (Identifies Risk)      33

หลักการท่ี 11 ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง (Assesses Severity of Risk)   46

หลักการท่ี 12 จดัลําดับความสําคัญของความเส่ียง (Prioritizes Risks)   49      

หลักการท่ี 13 ดําเนินการตอบสนองต่อความเส่ียง (Implements Risk Responses)  51

หลักการท่ี 14 พัฒนาภาพรวมความเส่ียง (Develops Portfolio View)    55 

องค์ประกอบท่ี 4 การสอบทานและการแก้ไขปรบัปรุง (Review & Revision)    55  

หลักการท่ี 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ (Assesses Substantial Change)  55

หลักการท่ี 16 ทบทวนความเส่ียงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance) 55

หลักการท่ี 17 พยายามปรบัปรุงการบร�หารความเส่ียงขององค์กรอย่างต่อเน่ือง (Pursues        56           

                               Improvement in Enterprise Risk Management) 

องค์ประกอบท่ี 5 สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting) 57 

หลกัการท่ี 18 ใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information Systems) 57 

หลักการท่ี 19 ส่ือสารสารสนเทศด้านความเส่ียง (Communicates Risk Information) 57

หลักการท่ี 20 รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk,  60 

                  Culture and Performance 
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บทท่ี 3 

กรอบการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

บร�ษัท ใช้กรอบการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ “Enterprise Risk 

Management - Aligning Risk with Strategy and Performance” หร�อ COSO ERM 2017 ท่ีมีการบูรณา

การการบร�หารความเส่ียงและการควบคุมภายในเข้ากับการจัดการกลยุทธแ์ละผลการปฏิบัติงาน ท่ีมีความ

เก่ียวเน่ืองและมีความสัมพันธต่์อกัน สรา้งความชดัเจนเก่ียวกับความสําคัญของการบร�หารความเส่ียงและ

การควบคุมภายในขององค์กรในการวางแผนกลยุทธ ์และความสําคัญในการนําการบร�หารความเส่ียงของ

องค์กรไปใชร้ว่มกับการดําเนินงานตามปรกติท่ัวท้ังองค์กร โดยกําหนดองค์ประกอบการบร�หารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1) การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) ประกอบด้วย 

บทบาทของคณะกรรมการ โครงสรา้งการดําเนินงานตามเป�าหมายกลยุทธ์ การกําหนดวัฒนธรรมท่ีพึง

ประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสรา้งความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 

2) กลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting ) ประกอบด้วย การว�เคราะห์

บร�บทของธุรกิจ การกําหนดระดับความสามารถในการรบัความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์

การจดัการความเส่ียงองค์กร และการวางเป�าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเส่ียง 

3) เป�าหมายผลการดําเนินงาน (Performance) ประกอบด้วยการระบุความเส่ียง การประเมินระดับ

ความรุนแรง การจัดลําดับความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง และการพิจารณาภาพรวมของความเส่ียง

องค์กรท้ังหมด 

 4)  การสอบทานและการแก้ไขปรบัปรุง (Review & Revision)  ประกอบด้วย การประเมินความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการบร�หารความเส่ียง การทบทวนความสามารถในการจดัการและระดับความเส่ียง 

และการปรบัปรุงพัฒนาระบบการบร�หารความเส่ียงองค์กร 

 5) สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting ) 

ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบร�หารความเส่ียง การใช้ชอ่งทางการส่ือสารต่าง ๆ สนับสนุน

การบร�หารความเส่ียง และการรายงานความสําเรจ็การดําเนินการ รวมท้ังวัฒนธรรมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

  

 
 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 : กรอบการบร�หารความเส่ียงองค์กร COSO ERM 2017 (1) 

ที่มา: The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO, 2017) 
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 การจัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนการบร�หารความเส่ียงองค์กรและการควบคุมภายใน 5 

องค์ประกอบ และเพิ่มประเด็นหลักการในแต่ละองค์ประกอบให้ชดัเจนมากขึ้นรวม 20 หลักการ โดยองค์ประกอบ

เหล่าน้ีต้องมีความเก่ียวเน่ืองและมีความสัมพันธต่์อกัน เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบร�หารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน ดังรูปภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 :  องค์ประกอบ COSO ERM 2017 

ที่มา: The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO, 2017) 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) 

การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร เป�นพื้นฐานขององค์ประกอบท้ังหมดในการบร�หารความ

เส่ียง เน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการจะกําหนดแนวทางขององค์กรในการให้ความสําคัญ และสรา้งความ

รบัผิดชอบเก่ียวกับการบร�หารความเส่ียง และวัฒนธรรมองค์กรจะเก่ียวข้องกับค่านิยมทางจร�ยธรรม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงองค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่าง ๆ 

COSO ถือว่าการกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป�นหลักการพื้นฐานท่ีสําคัญย่ิง เสมือนเป�นรากฐาน

สําคัญให้เกิดการบร�หารความเส่ียงขึ้นในองค์กร ซึง่ประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 5 หลักการแรกดังน้ี 

หลักการท่ี 1 จัดต้ังคณะกรรมการดูแลความเส่ียง (Exercises Board Risk Oversight)  

คณะกรรมการบร�ษัทมีหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานตามกลยุทธต่์าง ๆ รวมถึงกํากับดูแล

กิจการ เช่น คณะกรรมการควรกําหนดหน้าท่ี ความรบัผิดชอบให้มีคณะกรรมการด้านการบร�หาร

ความเส่ียง ท่ีมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการกํากับการบร�หารความเส่ียง มีความเป�นอิสระ 

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

หลักการท่ี 2 จัดต้ังโครงสรา้งการดําเนินงาน (Establishes Operating Structures)  

องค์กรควรจัดต้ังโครงสรา้งการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ ์และวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกิจ เชน่ มีการกําหนดโครงสรา้งการดําเนินงาน และสายการบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม มีโครงสรา้ง

ในการบร�หารความเส่ียง มีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์
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หลักการท่ี 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการ (Defines Desired Culture)  

องค์กรควรระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการ 

คณะกรรมการบร�หารและฝ�ายจัดการเป�นผู้กําหนดวัฒนธรรมองค์กรท้ังสําหรบัองค์กรในภาพรวม 

และสําหรบับุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับความเส่ียง วัฒนธรรมองค์กร

เกิดขึ้นจากหลายป�จจยั ป�จจยัภายในท่ีสําคัญ ได้แก่ ระดับการใชว้�จารณญาณ ความเป�นอิสระในการ

ตัดสินใจของพนักงาน การส่ือสารระหว่างพนักงานและผู้จัดการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

แผนผังทางกายภาพของสถานท่ีปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน ป�จจยัภายนอก ได้แก่ ข้อกําหนด

ด้านกฎหมาย ความคาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

หลักการท่ี 4 แสดงความมุ่งม่ันในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Core   

Values) 

องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เชน่ ยึดถือ

การบร�หารความเส่ียงเป�นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

อย่างเครง่ครดั การสรา้งความรบัผิดชอบต่อตนเอง การกําหนด ให้มีการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

หลักการท่ี 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ (Attracts, Develops, and 

Retains Capable Isndividuals)  

องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกลยุทธ์ และ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ฝ�กอบรมบุคลากรในด้านการบร�หารความเส่ียง ส่งเสร�มความสามารถ

ของพนักงงาน สรา้งแรงจูงใจและผลตอบแทนอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมสําหรบัตําแหน่งงานในทุกระดับ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 กลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy and Objective Setting)  

การบร�หารความเส่ียงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรได้ผ่านกระบวนการ

กําหนดกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยองค์กรควรกําหนดความเส่ียงท่ียอมรบัได้ให้สอดคล้องกับการ

กําหนดกลยุทธ ์นอกจากน้ัน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะเป�นส่ิงท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ ์รวมถึงการ

ดําเนินงานท่ัวไปและป�จจยัท่ีองค์กรให้ความสําคัญ ซึง่จะเป�นพื้นฐานในการระบุ ประเมิน และการตอบสนอง

ต่อความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 4 หลักการต่อเน่ืองจากหลักการในองค์ประกอบท่ี 1 

ดังน้ี 

หลักการท่ี 6 ว�เคราะห์บร�บทธุรกิจ (Analyzes Business Context)  

องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากการบร�หารทางธุรกิจท่ีอาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อระดับ

ความเส่ียงในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจบร�บททางธุรกิจ การคํานึงถึงสภาพแวดล้อม

ภายนอกและผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการท่ี 7 กําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได้ (Defines Risk Appetite)  

องค์กรควรระบุความเส่ียงท่ียอมรบัได้เพื่อสรา้ง รกัษา และส่งเสร�มความตระหนักถึงค่านิยม 

เช่น มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ให้ชัดเจน 
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ความเส่ียงท่ียอมรบัได้ไม่มีการกําหนดรูปแบบท่ีตายตัวหร�อเป�นมาตรฐานท่ีจะใช้ได้กับทุกองค์กร 

ผู้บร�หารเป�นผู้เลือกความเส่ียงท่ียอมรบัได้ภายใต้บร�บททางธุรกิจท่ีต่างกันในแต่ละองค์กร 

     

 ขอบเขตของความเส่ียงท่ียอมรบัได้ขององค์กรท่ีแสดงบนแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการท่ี 8 ประเมินกลยุทธท์างเลือก (Evaluates Alternative Strategies)  

องค์กรควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือก และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์

ความเส่ียงขององค์กร เช่น การว�เคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ การ

ว�เคราะห์คู่แข่ง และการว�เคราะห์สถานการณ์ กลยุทธต้์องสนับสนุนพันธกิจและว�สัยทัศน์ รวมถึง

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและความเส่ียงท่ียอมรบัได้ 

หลักการท่ี 9 กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)  

องค์กรควรพิจารณาความเส่ียงในระดับต่าง ๆ ซึง่สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธค์วบคู่ไป

ด้วย เชน่ การกําหนดค่าความเบ่ียงเบนของความเส่ียงจากผลการดําเนินงานซึง่ยังคงอยู่ในชว่งความ

เส่ียงท่ียอมรบัได้ เพื่อให้องค์กรสามารถบร�หารและจดัการกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ

ลดทอนความเสียหายและผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีต่อการดําเนินงานขององค์กร หร�อผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมถึงภาคสาธารณะโดยรวมได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

 

องค์ประกอบท่ี 3 เป�าหมายผลการดําเนินงาน (Performance)  

เร�ม่จากการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์ และ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงตามโอกาส / ความถ่ีและผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้น และพิจารณาความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรบัได้ จากน้ันองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเส่ียงด้วยว�ธี

ต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาปร�มาณความเส่ียงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ซึง่จะพัฒนามุมมองในภาพรวมเก่ียวกับปร�มาณความเส่ียงท่ีองค์กรอาจเผชญิในการบรรลุเป�าหมายกลยุทธ์
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และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 5 หลักการต่อเน่ืองจาก

หลักการในองค์ประกอบท่ี 2 ดังน้ี  

หลักการท่ี 10 ระบุความเส่ียง (Identifies Risk) 

องค์กรควรระบุความเส่ียงท่ีส่งผลต่อกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความเส่ียง

ด้านกลยุทธ ์ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ความเส่ียงด้านการเง�น บัญช ีและงบประมาณ ความ

เส่ียงด้านการดําเนินงาน และความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ความเส่ียงท้ังหมดจะเก็บไว้

ในโปรไฟล์ความเส่ียง เพื่อนําไปจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีต่อไป โดยระบุท้ังด้านแหล่งท่ีมาของความ

เส่ียง เหตุการณ์ความเส่ียง และผลลัพธห์ร�อผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึง่คณะกรรมการบร�หาร

ความเส่ียง ได้ระบุความเส่ียงขององค์กรไว้ 7 ด้านดังน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)  

2. ความเ ส่ียง ด้ านการ เ ง�น  บัญชี  และงบประมาณ (Financial, Accounting and 

Budgeting Risk)  

3. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง (Compliance Risk) 

5. ความเส่ียงด้านส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 

6. ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) 

6.1 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) 
6.2 ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) 

6.3 ความเส่ียงด้านบรรษัทภิบาล (Governance Risk) 

7. ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk) 
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  ส่วนรายละเอียดความเส่ียงในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น มีดังต่อไปน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

  หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ ์แผนดําเนินงานและการนําไป

ปฏิบัติไม่เหมาะสมหร�อไม่สอดคล้องกับป�จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผล

กระทบต่อรายได้ หร�อการดํารงอยู่ของกิจการ ดังน้ัน คณะกรรมการและผู้บร�หารระดับสูงต้อง

วางแผนกลยุทธแ์ละแผนดําเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสร�มการบร�หารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมท้ังจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ เช่น การจัด

โครงสรา้งองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการ

ปฏิบัติงาน เป�นต้น เพื่อให้บรรลุเป�าหมายทางธุรกิจและจดัการกับป�ญหาขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) คือ แผนท่ีแสดงทิศทางการดําเนินงานและสะท้อน

ว�สัยทัศน์หร�อเป�าหมายขององค์กร โดยท่ัวไปจะมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ป� ซึง่แผนกลยุทธท่ี์ดีจะต้อง

มีความชดัเจน สอดคล้องกับนโยบาย มีความยืดหยุ่น และสามารถปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

แผนดําเนินงาน (Business Plan) คือ แผนท่ีกําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมของ

องค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเรจ็ตามแผนกลยุทธ ์และเป�นแนวทางให้แก่หน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยท่ัวไปจะเป�นแผนระยะส้ัน ระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ป� ประกอบด้วยเป�าหมาย ผลกําไร หน้าท่ีความรบัผิดชอบ ปร�มาณทรพัยากรท่ีใช ้กรอบ

ระยะเวลาการดําเนินงาน และเกณฑ์ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควรสอดคล้องกับ

งบประมาณขององค์กรด้วย 

แหล่งท่ีมาของความเส่ียงด้านกลยุทธ์ สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทหลัก คือ ป�จจัย

ความเส่ียงภายนอก และป�จจยัความเส่ียงภายใน 

1.1 ป�จจยัความเส่ียงภายนอก หมายถึง ป�จจยัภายนอกท่ีองค์กรควบคุมได้ยากหร�อไม่

สามารถควบคุมได้ อันส่งผลกระทบหร�อเป�นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์

เพื่อให้บรรลุเป�าหมาย ได้แก่ ภาวะการแขง่ขัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่ม

ลูกค้าเป�าหมาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ป�จจัยทางเศรษฐกิจ ป�จจัยทาง

การเมือง และข้อกําหนดของทางการ เช่น แผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 

กฎหมายส่งเสร�มการลงทุนทางด้านพลังงานทางเลือก เป�นต้น 

1.2 ป�จจัยความเส่ียงภายใน หมายถึง ป�จจัยภายในท่ีองค์กรสามารถควบคุมได้แต่

สามารถส่งผลกระทบ หร�อเป�นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ ์เพื่อให้

บรรลุเป�าหมาย เช่น โครงสรา้งองค์กร กระบวนการและว�ธีการปฏิบัติงาน ความ

เพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสําหรบั

การดําเนินงานและการแข่งขัน เป�นต้น 
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2. ความเส่ียงด้านการเง�น บัญชี และงบประมาณ (Financial, Accounting and 

Budgeting Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเง�นขององค์กร ซึ่ง

เกิดขึ้นจากสภาพความไม่แน่นอนของตลาดเง�น ตลาดทุน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

และการแข่งขันทางธุรกิจ ซึง่มีผลกระทบต่อรายได้ ค่าใชจ้า่ย ฐานะการเง�น และสภาพคล่อง

ของกิจการ รวมท้ังการจดัสรรงบประมาณความเส่ียงทางด้านการเง�นอาจแบ่งได้ ดังน้ี 

2.1 ความเส่ียงด้านการเง�น (Financial Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลพัธ์

ในอนาคต อันเน่ืองมาจากการดําเนินกิจกรรมทางการเง�นของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องในองค์กรท่ีจะส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของกิจการ หากมองในเชงิ

เปร�ยบเทียบแล้ว ความเส่ียงทางการเง�นสําหรบัผู้ลงทุนรายบุคคล มักจะเกิดจาก

ความเส่ียงด้านภาวะตลาด (Market Risk) เป�นหลัก ซึ่งหมายถึงความเส่ียงท่ี

เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดเง�น ทําให้ผู้ลงทุนไม่สามารถเชื่อได้อย่าง

แน่นอนว่าผลตอบแทนท่ีจะได้รบัจะเป�นเท่าใด ณ ส้ินสุดการลงทุนแต่ ความเส่ียง

ทางการเง�นในระดับองค์กร ครอบคลุมป�จจยัท่ีกว้างกว่า 

2.1.1 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต่างประเทศ และ

ราคาตราสารในตลาดเง�นตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของ

องค์กร ได้แก่ 

(ก) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk)  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีต้นทุนทางการเง�นขององค์กร และรายได้

ดอกเบ้ียรบั จะส่งผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 

รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดกับรายการสินทรพัย์ หน้ีสิน และรายการนอก

งบดุลท้ังหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate 

Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบ้ีย มูลค่าตลาด

ของรายการเพื่อค้า (Trading Account) นอกจากน้ีแล้วยังรวมถึงความ

เส่ียงจากการลงทุน และการเสียโอกาสในการลงทุนเพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีดีกว่า 

(ข) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีองค์กรมีสถานะในการดํารง

สินทรพัย์ หร�อหน้ีสินเป�นเง�นตราต่างประเทศ ในขณะท่ีอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นตราต่างประเทศมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่จะ

ส่งผลให้มูลค่าสินทรพัย์ หร�อหน้ีสินขององค์กรท่ีเป�นเง�นตราต่างประเทศมี

ความผันผวน (Volatility) ไปด้วย อาจก่อความเสียหายให้กับองค์กรได้ 
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เช่น รายได้จากการขายและบร�การท่ีเกิดขึ้นนอกประเทศไทย ค่าใช้จ่าย 

เง�นลงทุน และภาระหน้ีท่ีเป�นเง�นตราต่างประเทศ เป�นต้น องค์กร

จาํเป�นต้องดําเนินการป�องกันความเส่ียงโดยใช้เคร�อ่งมือทางการเง�นใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การทํา Hedging การซือ้ / ขาย เง�นตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (FX Forward Cover) เป�นต้น 

(ค) ความเส่ียงจากราคา (Price Risk)  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับมูลค่าของสินทรพัย์ และ

รายได้จากการลงทุนของกิจการท่ีได้รบัผลกระทบโดยตรงจากความผัน

ผวน เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหน้ีและราคาตราสารทุน / หุ้น ตาม

ภาวะตลาดท่ีมีความไม่แน่นอนสูง เชน่ ตลาดตราสารหน้ี ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลาดซือ้ขายสินทรพัย์ล่วงหน้า เป�นต้น ทําให้มูลค่าของ

พอรต์เง�นลงทุนเพื่อค้าและเพื่อขายขององค์กรมีมูลค่าท่ีลดลงได้ หร�อมี

ความเส่ียงด้านผลตอบแทนท่ีเกิดความไม่แน่นอน 

2.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit / Default Risk) หมายถึง โอกาสหร�อ

ความน่าจะเป�นท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว้ เป�นความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหร�อคู่ค้าอ่ืนขององค์กรไม่สามารถปฏิบัติตาม

สัญญา ทําให้องค์กรไม่ได้รบัชาํระหน้ีตามจาํนวนและช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 

ซึง่ก่อให้เกิดหน้ีค้างชาํระเกินกําหนดเวลา หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หร�อหน้ี

สูญรวมท้ังส่งผลกระทบต่อกระแสเง�นสดและรายได้ขององค์กร ความเส่ียง

ด้านเครดิตเป�นความเส่ียงท่ีมีความสําคัญมาก เพราะเก่ียวข้องกับเง�นได้

และต้นทุนธุรกิจ 

2.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการท่ีองค์กรไม่สามารถชําระหน้ีสิน และภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรพัย์เป�นเง�นสดได้ หร�อไม่สามารถจัดหา

เง�นทุนได้อย่างเพียงพอ หร�อสามารถจดัหาเง�นทุนได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกิน

กว่าระดับท่ีสามารถยอมรบัได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์กรท้ัง

ในป�จจุบันและอนาคต เชน่ องค์กรมีป�ญหาด้านคุณภาพของสินทรพัย์และมี

ชื่อเสียง หร�อข่าวลือในทางไม่ดี และสถาบันการเง�นระงับวงเง�นสินเชื่อท่ี

องค์กรได้รบัอยู่ ความเส่ียงจากแหล่งท่ีมาของเง�นทุน สถานการณ์เหล่าน้ีทํา

ให้องค์กรมีความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ

ความต้องการใชเ้ง�นทุนมีปร�มาณสูงกว่าสภาพคล่องท่ีมีอยู่เป�นจาํนวนมาก 

อาจทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ 
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นอกจากน้ี สัญญาณเตือนถึงป�ญหาของสภาพคล่องยังอาจรวมถึง

ต้นทุนเง�นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น การถูกเร�ยกหลักประกันในการกู้ยืมเพิ่มเติม 

ความน่าเชือ่ถือในตลาด การลดลงของวงเง�นในการกู้ยืม หร�อการลดลงของ

แหล่งเง�นทุนระยะยาวท่ีจะสามารถใช้ได้ หร�อจากการถูกปรับลดระดับ

เครดิต (Credit Rating) จากสถาบันจัดระดับเครดิตทําให้ต้นทุนทางการ

เง�นสูงขึ้น รวมท้ังการถูกระงับการให้การสนับสนุนจากสถาบันการเง�นท่ี

เก่ียวข้องกัน และอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

2.2 ความเส่ียงด้านบัญชี (Accountancy Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และการว�เคราะห์ทางธุรกิจการเง�น การ

ดําเนินงานท่ัวไปทางด้านบัญชี เช่น ความผิดพลาดทางด้านภาษีอากร ความ

ผิดพลาดในเร�อ่งค่าใชจ้า่ย ความผิดพลาดด้านทรพัย์สิน เป�นต้น  

2.3 ความเส่ียงด้านงบประมาณ (Budgeting Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป�นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ี

ได้รบัไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให้การจัดสรร

ไม่พอเพียง 

3. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk)   
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดความบกพรอ่ง การทุจร�ต หร�อความผิดพลาด ท่ีเก่ียวข้องกับ

การดําเนินงานของแต่ละกระบวนการ หร�อกิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งเป�นเหตุการณ์ท่ี
ป�องกันได้ กับท้ังเหตุสุดว�สัยท้ังในรูปอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยคุกคามโดยมนุษย์ 
รวมท้ังความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการบร�หารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
ข้อมูลความรูต่้าง ๆ ซึง่ความเส่ียงด้านการดําเนินงานจะส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพของ
กระบวนการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในภาพรวม 

3.1 ความเส่ียงด้านบุคลากร (Human Mismatch) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น

จากกระบวนการจ้างงานท่ีไม่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน หร�อการปฏิบัติต่อ

พนักงานอย่างไม่เป�นธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการฟ�องรอ้ง การลาออก การหยุด

งานประท้วง หร�อการทํางานอย่างเฉ่ือยชา ล่าช้าได้ และการสรรหาบุคลากรซึ่ง

อาจมีความรู ้ความสามารถ หร�อมีคุณสมบัติไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ี ยังรวมถึงความปลอดภัยในสถานท่ี ซึ่งเป�นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับ

พนักงาน อันเน่ืองมาจากการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีไม่เพียงพอ จน

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานจากโรคภัยไข้เจ็บ หร�อได้รบับาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานได้ 

3.2 ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของทรพัย์สิน (Corporate Asset Security) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินขององค์กร อัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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เน่ืองมาจากอุบัติภัยต่าง ๆ เช่นอุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การทําลาย

ทรพัย์สิน การจลาจล การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อว�นาศภัย เป�นต้น 

3.3 ความเส่ียงจากการขัดข้อง และ หยุดชะงักของระบบงานคอมพิวเตอร ์และ 

ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  (Information System and ICT System 

Shutdown) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากระบบงานท่ีผิดปรกติ หร�อการ

หยุดทํางานของระบบงานด้านต่าง ๆ เช่น ความไม่สอดคล้องกัน หร�อความ

แตกต่างของระบบงานกับกระบวนการปฏิบัติงานจร�ง ความบกพร่องของ

ระบบงานคอมพิวเตอรแ์ละระบบเคร�อข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการใชเ้คร�อ่งมือ

และเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมล้าสมัย และไม่มีประสิทธภิาพ เป�นต้น 

3.4 ความเส่ียงจากความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security 

Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากข้อมูลสําคัญสูญหาย ถูกขโมย หร�อการ

เข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอํานาจ (Hacker) ลับลอบเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร ์อัน

อาจทําให้ข้อมูลชัน้ความลับ หร�อข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรได้รบัความเสียหาย 

หร�อนําไปใชป้ระโยชน์ หร�อเป�ดเผยอย่างไม่ถูกต้อง 

3.5 ความเ ส่ียงจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) และความ ม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) กับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Risk) 

หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายทางการเง�น การหยุดชะงักของธุรกิจ 

หร�อความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร อันเป�นผลมาจากความล้มเหลวของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมท้ังความเสียหายใดก็ตามท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงสรา้งระบบเทคโนโลยี หร�อการใช้เทคโนโลยี และการรกัษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 

3.6 ความเส่ียงจากกระบวนการทํางาน (Business Process Mistake) หมายถึง 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในว�ธปีฏิบัติงาน (Methodology) ความ

ผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน หร�อความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของ

พนักงาน หร�อพนักงานจ้างงานภายนอก (Outsourcing) เช่น การนําเข้าข้อมูล

ผิดพลาด การประเมินมูลค่างานไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจา้งงาน

ตามสัญญาจ้างงานจากภายนอก การขาดความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

และการใช้งานระบบคอมพิวเตอรข์องพนักงาน การปรบัเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานท่ีไม่เหมาะสม ทํางานลัดขั้นตอน รวมถึงการจัดทํานิติกรรมสัญญา และ

เอกสารทางกฎหมายท่ีไม่สมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถใชบั้งคับได้ตามกฎหมาย เป�นต้น 

3.7 ความเส่ียงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และว�ธปีฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ (Customer 

Related Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากว�ธปีฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ 

การประมูลงาน การสมยอมด้านราคา กระบวนการออกผลิตภัณฑ ์และการเข้าถึง

ข้อมูลลูกค้าท่ีไม่เหมาะสม ไม่เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
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ทางการกําหนด เชน่ การทําธุรกรรมท่ีละเมิดกฎหมาย การดําเนินธุรกรรมท่ีไม่ได้

รบัอนุญาต การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเง�น และการท่ีองค์กรนําข้อมูล

ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ การปกป�ดข้อมูล หร�อการเป�ดเผยข้อมูลท่ี

สรา้งผลกระทบ หร�อความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เป�นต้น 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง (Compliance Risk)  

หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างขององค์กรให้เป�นไปอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการและองค์กรกํากับ

ควบคุม เพราะถ้าหลีกเลี่ยง หร�อละเลยแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

องค์กร ก่อความเสียหายต่อการบรรลุเป�าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ โดยความ

เส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้องแบ่งได้ ดังน้ี 

4.1 ความเส่ียงด้านโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Structure Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีองค์กร ซึ่งเป�นบร�ษัท

มหาชนจาํกัด จดทะเบียนซื้อ ขาย หลักทรพัย์ ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และอยู่ภายใต้การกํากับ ควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) อีกด้วยในเชิงกลยุทธ ์การดําเนินงาน 

ตลอดจนระบบและว�ธีการสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการบร�ษัท และ

คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ เช่น กรรมการตัวแทนผู้ถือ

หุ้น กรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการท่ีเป�นผู้บร�หาร ซึง่อาจ

ได้บุคคลท่ีไม่เหมาะสม หร�อไม่มีศักยภาพในการบร�หารงาน หร�อไม่มีอุดมการณ์ 

หร�อไม่มีความซือ่สัตย์สุจร�ตเข้ามาเป�นคณะกรรมการบร�ษัท ทําหน้าท่ีบร�หารและ

กํากับดูแลกิจการขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและความ

น่าเชือ่ถือขององค์กร 

4.2 ความเส่ียงด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputation Risk) หมายถึง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ หร�อการกระทําท่ีผิดพลาดของพนักงาน 

หร�อการละเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หร�อกฎหมายแล้ว

ส่งผลกระทบต่อองค์กร หร�อบุคคลภายนอกหร�อสาธารณะ และสร้างความ

เสียหายต่อชือ่เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของสาธารณชนได้ เชน่ 

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ ์การปฏิบัติ

ตามเทศบัญญัติและกฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อม การชุมชนสัมพันธ ์การปฏิบัติ

ตามเกณฑ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน เป�นต้น หากละเลย เกิดเหตุฟ�องรอ้งอาจสรา้ง

ความเสียหาย เสียค่าปรบั หร�อผู้บร�หารถูกดําเนินคดีอาญาได้ 

4.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามพันธสัญญา (Obligation Risk) หมายถึง ความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลง หร�อพันธะสัญญาใดๆ ท่ีองค์กรได้ทําไว้กับ

คู่สัญญา หร�อในฐานะของผู้ค�าประกัน ซึง่อาจเกิดเหตุให้องค์กรหร�อคู่สัญญาไม่
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สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ก่อให้เกิดความเสียหาย หร�อผลกระทบต่อองค์กร 

หร�อทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ เช่น สัญญาการ

ส่งมอบสินค้าของคู่ค้าไม่ตรงตามสัญญา ส่งผลให้งานล่าชา้ องค์กรอาจถูกปรบั

เหตุงานล่าช้าได้ หร�อการท่ีองค์กรมีค่าใชจ้่ายเพิ่มสูงขึ้นจากการต้องปฏิบัติตาม

สัญญาเก่ียวกับการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและความเป�นพิษจากการก่อสรา้ง

โครงการ โดยไม่ได้ทําความเข้าใจสัญญาดีเพียงพอ เป�นต้น 

5. ความเส่ียงด้านส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk)  

หมายถึง ความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ียังไม่ได้ปรากฏขึ้นในป�จจุบัน 

แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เน่ืองจากสภาวะแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป ความเส่ียงประเภทน้ีเป�นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอย่างชา้ ๆ ยากท่ีจะระบุได้ มีความถ่ีของการ

เกิดต�า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ีมักจะถูก

ระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพืน้ฐานของการศึกษาจากหลักฐานท่ีมีปรากฏอยู่ ความเส่ียง

ท่ีจะเกิดใหม่น้ีมักจะเป�นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม 

เทคโนโลยี ภาพแวดล้อมทางกายภาพ หร�อการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครัง้

ผลกระทบของความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะไม่สามารถระบุได้ในป�จจุบัน ตัวอย่างความเส่ียง เชน่  

5.1 การพัฒนาและความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เกิดความเส่ียงต่อธุรกิจ

ในหลากหลายแง่มุมจาก Technology Disruption คุกคามต่อความสามารถใน

การแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร เช่น การใช้หุ่นยนต์ทํางานแทนคน เทคโนโลยี

โทรคมนาคมระดับ 5G การนําเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligent : AI) 

มาใช้ เทคโนโลยีนาโน (Nano Technology) วัสดุศาสตร ์เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Bio - Technology) เป�นต้น 

5.2 กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) สภาพโลกไรพ้รมแดนเห็นได้ชดัเจน

มากย่ิงขึ้น จากการเร่งความเร็วด้วยความสามารถและพัฒนาการทางด้าน

เทคโนโลยี การส่ือสารโทรคมนาคม การคมนาคมขนส่ง การบิน Internet, 

Social Media เป�นต้น สรา้งส่ิงคุกคาม และความเส่ียงใหม่ ๆ แก่ธุรกิจของ

องค์กร 

6. ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) 
   หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental) ด้าน

สังคม (Social)และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) หร�อเร�ยกว่า “ESG Risk” อัน
เน่ืองมาจากการดําเนินการขององค์กรซึง่เกิดได้ท้ังจากป�จจยัภายในและภายนอกองค์กร จงึ
เป�นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบท่ีคาดเดาได้ยาก ไม่สามารถคาดการณ์ชว่งเวลาท่ีจะเกิด
ได้แน่นอน (Time Frame) ท้ังน้ี ก็ยังประเมินผลกระทบในเชงิปร�มาณหร�อตีเป�นมูลค่าตัว
เง�นได้ยาก ซึ่งหากไม่มีกระบวนการบร�หารจัดการความเส่ียงท่ีดี อาจส่งผลกระทบต่อ
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ความสามารถของบร�ษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจท้ังในระยะกลางและ/หร�อระยะยาว รวมถึง
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนด้วย  

6.1 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ี

เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการดํารงชวี�ตของส่ิงมีชวี�ตท้ังหลาย และส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ

ขององค์กร และองค์กรต่าง ๆ อีกด้วยเกิดข้อกําหนดใหม ่ๆ บังคับให้องค์กรต้อง

ปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถเป�นท่ียอมรบัในตลาด และสามารถทําธุรกิจต่อไปได้ 

ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อม เชน่ 

6.1.1 ความเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change) ว�กฤตโลก

รอ้น สภาพภูมิอากาศแปรปรวน พายุมีความรุนแรงมากขึ้น การสูญเสีย

ธารน�าแข็ง ภูเขาน�าแขง็ขั้วโลกละลาย ภัยพิบัติแผ่นดินไหว น�าท่วม ภัย

แลง้ เป�นต้น เกิดความต่ืนตัวทางด้านการลดการปล่อยก๊าซเร�อนกระจก 

การลดการใชพ้ลงังานฟอสซลิ การส่งเสร�มการใชพ้ลงังานทางเลือก และ

การแสวงหาแหลง่พลงังานใหม่ ๆ 

6.1.2 ภาวะโรคอุบัติใหม่ระบาด (Pandemic of New Disease) เกิดโรค

อุบัติใหม่ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน และแพรร่ะบาดอย่างรวดเรว็เป�นวงกว้าง

ทําลายชวี�ตของประชากร สรา้งผลกระทบและความเสียหายอย่างมากท่ัว

โลก เชน่ ไข้หวัดนก โรคซาร ์โรคเมอร ์และโรคท่ีเกิดจากไวรสัสายพันธุโ์ค

โรน่าป� 2019 (COVID - 19) เป�นต้น เกิดว�กฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุข 

(Public Health Crisis) ขึ้นท่ัวโลก การคุกคามของโรคระบาดสรา้ง

สภาพแวดล้อมใหม่ให้เกิดขึ้น เชน่ การป�ดเมือง ป�ดประเทศ จาํกัดการ

เดินทาง การทํางานท่ีบ้าน การประชุม Online การเว้นระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) เป�นต้น  

6.1.3 มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution) ท่ีเกิดจากน�ามือของมนุษย์ จาก

โรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนต์ จากการเผาด้วยวัตถุประสงค์ทาง

การเกษตร เกิดไฟป�า เป�นต้น เกิดปรากฏการของฝุ�นพิษ หร�อ PM. 2.5 ท่ี

ทุกคนให้ความสนใจ และมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดํารงชวี�ตปรกติ

ของประชาชนโดยท่ัวไป ย่อมมีผลกระทบต่อการทํางานของพนักงาน และ

สรา้งความเส่ียงให้กับองค์กร ได้ 

6.1.4 มลภาวะทางดินและน�า (Soil and Water Pollution) มาตรฐานตาม

ข้อกําหนด ISO 14001 และ United Nation เร�อ่งการพฒันาอย่าง

ย่ังยืน ระบุความสําคัญของการบร�หารองค์กรท่ีให้ความสําคัญของการ

ดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม ซึง่รวมถึงดิน และน�าไว้ด้วยการอนุรกัษ์สภาพของ
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แผ่นดินและทะเล การปกป�องรกัษาพชืพันธุ ์สัตว์ป�า และสัตว์ทะเลทุกสาย

พันธ ์การควบคุมสารพิษ การปล่อยของเสีย ขยะพลาสติกในทะเล เป�นต้น 

6.1.5 โรคระบาด (Pestilence) การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ ในลักษณะน้ีมี

โอกาสจะเกิดขึ้นได้บ่อยและ กลายเป�นเร�อ่งปรกติในอนาคต ซึง่อาจส่งผล 

ต่อการหยุดชะงักทางธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของ ผู้บร�โภคสู่ว�ถีชวี�ตใหม่ (New Normal) มากขึ้น 

6.1.6 การขาดแคลนน�า (Water Scarcity) หมายถึง การขาดแคลนในเชงิ

กายภาพ คือมีความต้องการใชน้�าเกินกว่าระดับน�าท่ีย่ังยืน และการขาด

แคลนอันเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการจดัการน�า หร�อขาดโครงสรา้ง

พื้นฐานในการกระจายน�าท่ีเพยีงพอ หร�อเกิดจากภัยแลง้ ปร�มาณน�าฝน

น้อยผิดปกติ มีความต้องการใชน้�าปร�มาณท่ีมากขึ้น 

6.2 ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) หมายถึง การละเมดิสิทธมินุษยชนในห่วง

โซอุ่ปทาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร พฤติกรรมการใชช้วี�ตของคนใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไป บร�ษัทไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรบั

พฤติกรรมของผู้บร�โภคได้ จงึเป�นความเส่ียงทําให้ไม่สามารถสรา้งคุณค่าท่ี

ตอบสนองต่อเป�าหมายขององค์กรได้ เชน่ 

6.2.1 การเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งประชากร และการเคล่ือนย้ายถ่ิน 

สัดส่วนประชากรสูงอายุมีเพิม่สูงมากขึ้น ความเป�นสังคมเมืองมกีารเติบโต

อย่างรวดเรว็ เกิดความต้องการใหม ่  ๆท่ีแตกต่างไปจากเดิม เป�นส่ิงคุกคาม

สรา้งความเส่ียงใหม่  ๆแก่องค์กร และเป�นโอกาสของการทําธุรกิจของ

องค์กรในขณะเดียวกันอีกด้วย 

6.2.2 พฤติกรรมการใชช้ีว�ตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิง คนในวัยทํางานรุน่ใหม่ท่ีแตกต่างและมีว�วฒันาการอย่างรวดเรว็ 

ต้องการความสําเรจ็ในเวลาอันส้ัน ชอบความเป�นอิสระในการทํางาน อยู่กับ

ระบบ On Line และ Internet ใชโ้ทรศัพท์มือถือเป�นป�จจยัสําคัญในการ

ทํางานและใชช้วี�ตการใชพ้ื้นท่ีรว่มในการทํางาน (Co - Working Space) 

การทํางานจากบ้าน (Work from Home : WFH) หร�อท่ีใด ๆ (Work from 

Anywhere : WFA) โดยไม่ต้องไปท่ี Office วัฒนธรรมเหล่าน้ี ย่อมสรา้ง

โอกาสเส่ียง และมีผลกระทบการดําเนินธุรกิจขององค์กรได้ 

6.2.3 ความเส่ียงด้านสิทธมินุษยชน หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิด

สิทธมินุษยชนขึ้นในการดําเนินธุรกิจ หร�อในห่วงโซอุ่ปทานของธุรกิจ เชน่ 

พนักงาน ลูกค้า สังคม เป�นต้น  

6.2.4 ความเส่ียงทางด้านภูมิรฐัศาสตร ์(Geopolitical Risk) ท่ีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุน 
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6.3 ความเส่ียงด้านบรรษัทภิบาล (Governance Risk) องค์กรต้องมีการว�เคราะห์

ความเส่ียง ด้านธรรมาภิบาลท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององค์กร เพื่อให้

มั่นใจว่าการดําเนินการ เป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ 

ความมีประสิทธภิาพ ความคุ้มค่า และ ความโปรง่ใสตรวจสอบได้ เป�นต้น รวมท้ัง 

องค์กรต้องมกีารว�เคราะห์ความเส่ียงในการกํากับดูแล ตนเองท่ีดี โดยต้องมีการ

จดัทําแผนบร�หารความเส่ียงด้านธรรมาภิบาลหร�อแผนบร�หาร ความเส่ียงในเร�อ่ง

การกํากับดูแลตนเองท่ีดี เชน่ ความเส่ียงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศท่ีมี

ป�ญหาด้านคอรร์ปัชนั 

6.3.1 ความเส่ียงจากการทุจร�ต (Fraud) แบ่งเป�น 2 ประเภท ดังน้ี 

(ก) ความเส่ียงจากการทุจร�ตภายในองค์กรหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการทุจร�ตของบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น

จากการทุจร�ตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องของตนเอง เชน่ การเบียดบัง

ทรพัย์สินขององค์กร การปลอมแปลงเอกสาร การยักยอกทรพัย์ 

หร�อการรบัสินบน เป�นต้น 

(ข) ความเส่ียงจากการทุจร�ตจากภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด

จากการทุจร�ตของบุคคลภายนอกองค์กร แต่ก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยตรงต่อองค์กร เชน่ การปลอมแปลงเชค็ การปลอม

แปลงเอกสารทางการเง�น การฉ้อโกง เป�นต้น 

7 ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk) 

      หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงท่ีต้องฉุกคิด และ

ตัดสินใจดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดโดยเรง่ด่วน โดยไม่สามารถหร�อไม่มีเวลาท่ีจะจัดทํา

แผนกลยุทธ์รองรับได้ ซึ่งจะต้องปร�กษาหาร�อกับผู้ เ ก่ียวข้องโดยตรงเพื่อตัดสินใจ

ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหร�อเสียโอกาสทางธุรกิจท่ี

คาดหวัง 

  

 การว�เคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  

 โดยการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ประเมินเหตุการณ์ท่ีน่าจะเป�นและการกําหนด

หลักเกณฑ์ระดับความเส่ียง ซึง่เป�นขั้นตอนของการนําเอาความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

นํามาว�เคราะห์ โดยการระบุขอบเขตความเส่ียง (Risk Area) การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

(Incident Identification) การประเมินเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น (Incident Assessment) โดย

พิจารณาถึงโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์เส่ียง (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) 

ท่ีมีต่อองค์กรและการกําหนดตัวชีว้ัดความเส่ียง (Key Risk Indicator)  เพื่อให้องค์กรสามารถระบุ

ว�ธีป�องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เส่ียงต่อความเสียหายขึ้น และสามารถกําหนดว�ธีการเพื่อลด

ผลกระทบท่ีจะเกิดกับองค์กรให้น้อยลงหร�อหมดไป  
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 การระบุขอบเขตความเส่ียง (Risk Areas)  

 เป�นการระบุท่ีชี้ชัด เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับ  ความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ว่ามีกรอบ หร�อ

ขอบเขตของความเส่ียงเป�นเร�อ่งอะไร 

    ตัวอย่าง : ขอบเขตความเส่ียง 

ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

• กลยุทธท์างการตลาดและการขาย 

• กลยุทธท์างด้านการพัฒนาบุคลากร 

• กลยุทธท์างด้านพนัธมิตรธุรกิจ 

• กลยุทธท์างด้านการเข้าสู่ธุรกิจใหม ่

ความเส่ียงทางด้านการเง�นบัญชีและงบประมาณ (Financial, Accounting and 

Budgeting Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

• สภาพคล่องทางการเง�น (Liquidity) 

• ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) 

• ความสามารถในการจดัการหน้ี (Leverage) 

• ความมีประสิทธภิาพ (Efficiency) 

• มูลค่าของกิจการ (Valuation) 

ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

• ความซือ่สัตย์โปรง่ใส (Integrity) 

• ความสามารถของบุคคล (Competence) 

• ความสามารถของระบบงาน (IT System) 

• การสรา้งประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) 

• การฟ�องรอ้งความเสียหายจากคู่สัญญา  

• ความสามารถของการบร�หารจดัการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์(Cyber 

Risk & Cybersecurity)  

• ความสามารถในการเตร�ยมความพรอ้มเพื่อตรวจจบั (Detect) และการ

ตอบสนอง (React) ต่อการถูกบุกรุก โจมตีทางไซเบอร ์(Cyber Resilience) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง (Compliance Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

• การกํากับควบคุม (Compliance & Control) 

• ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

• การส่ือสารภายในองค์กร (Internal Communication) 

• การรอ้งเร�ยนสาธารณะ (Public Voice) 

ความเส่ียงด้านส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

• พัฒนาการของเทคโนโลยี (Technology Disruption) 
• สถาพความเป�นสังคมเมือง (Urbanization) 
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• ความต้องการพลังงานสะอาด (Clean Energy) 
ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) : ขอบเขตความเส่ียง เชน่ 

ความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Risk)  
• การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) 
• วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
• การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Preservation)  
• การลดความสูญเสีย (Zero Waste) 
• ความเส่ียงภาวะโรคอุบัติใหม่ระบาด (Pandemic of New Disease) 
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อการออกแบบ  

ผลิตภัณฑ์หร�อบร�การ และการจดัหาวัตถุดิบ 
• ผลกระทบจากการขาดแคลนน�า (Water Scarcity) ท่ีมีต่อกระบวนการ

ผลิตหร�อบร�การ 
• ค่าใชจ้า่ยท่ีเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมหร�อธุรกิจท่ีปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon Tax) 
• สถานท่ีก่อสรา้งท่ีมีความเส่ียงเร�อ่งส่ิงแวดล้อมท่ีสรา้งผลกระทบต่อชุมชน

โดยรอบ 
• การเลือกใชว้สัดุท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม หร�อมีความเส่ียง

ต่อความปลอดภัย 
            ความเส่ียงด้านด้านสังคม (Social) 

• ความเส่ียงจากการละเมิดสิทธมินุษยชนในห่วงโซอุ่ปทาน เช่น พนักงาน 

ลูกค้า สังคม เป�นต้น 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 

• พฤติกรรมการใชช้วี�ตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

• ความเส่ียงทางด้านภูมิรฐัศาสตร ์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

• คนในชุมชนไม่เห็นด้วยกับการสรา้งโรงงานในบร�เวณพื้นท่ีใกล้เคียงชุมชน 

• พนักงานไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรบัพฤติกรรมของ

ผู้บร�โภคได้ จงึเป�นความเส่ียงทําให้ไม่สามารถสรา้งคุณค่าท่ีตอบสนองต่อ

เป�าหมายขององค์กรได้ 

          ความเส่ียงด้านบรรษัทภิบาล (Governance Risk) 
• การท่ีองค์กรไมเ่ป�ดเผยข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญ ซึง่เป�นประเด็นท่ีเป�นความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
• ความบกพรอ่งในมาตรการกํากับดูแลภายในองค์กร 
• การไม่ผ่านกฎระเบียบ เชน่ การพิจารณาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) 
• การเลือกวัสดุท่ีไม่ได้มาตรฐานในการก่อสรา้ง ทําให้ไม่ได้รบัอนุญาตจาก

หน่วยงานราชการ 
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ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency & Crisis Risk) : ขอบเขต

ความเส่ียง  เชน่ 

• การลงมติวาระต่างๆ ในการประชุมว�สามัญผู้ถือหุ้น ท่ีเกิดจากความขัดแย้งของ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• ป�ญหาข้อขัดแย้ง และการแข่งขันทางธุรกิจ หากชกัชา้ในการตัดสินใจ หร�อการ

เจรจาต่อรอง อาจทําให้เกิดความเสียหาย และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• การทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเร�ยกรอ้งให้ชดเชยจา่ยความ

เสียหาย หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติทําความตกลงให้ได้โดยเร็วจะเกิด

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจได้ ตลอดจนอุบัติเหตุ อุบัติภัยท่ีคาดไม่ถึงท่ี

จะต้องได้รบัการบร�หารจดัการทันที 

 การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน (Incident Identification)  

 หมายถึง การคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างจากขอบเขตความเส่ียงท่ีระบุไว้ 

เหตุการณ์เหล่าน้ีนํามาซึ่งความเส่ียง หร�อผลลัพธ์บางอย่างท่ีอาจก่อความเสียหายต่อการบรรลุ

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เชน่  

• พนักงานทุจร�ต 

• สินค้าส่งไปถึงสถานท่ีก่อสรา้งชา้กว่าแผน 

• ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ขึ้นราคาสูงกว่าประมาณการตามงบประมาณ 

• ไฟฟ�าดับเป�นเวลานานกว่า 3 ชัว่โมง 

• สถาบันการเง�นปรบัขึ้นอัตราดอกเบ้ียเง�นกู้ยืมขององค์กร 

• เคร�อ่งจกัรผลิตเสาโครงเหล็กเสีย ต้องหยุดการทํางาน 1 สัปดาห์ 

• น�าท่วมถนนเข้าสถานท่ีก่อสรา้ง ไม่สามารถเข้าไปทํางานได้ 

• Supplier ขอลด Credit Term จาก 30 วัน เป�น 20 วัน 

 

หลักการท่ี 11 ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง (Assesses Severity of Risk)  

องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเส่ียง โดยประเมินว่าแต่ละป�จจยัน้ัน มีโอกาสท่ีจะ

เกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึน้แลว้จะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด โดยการประเมิน

ความเป�นไปได้ของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact Score) 

ของป�จจยัเส่ียงท้ัง 6 ด้าน โดยนําความเส่ียงท่ีระบุไว้แล้วท้ังหมดมาพิจารณาเพื่อจดัลําดับความเส่ียง

และการประเมินความเส่ียงจาํแนกเป�น 2 มิติ คือ 

(1) โอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิด (Likelihood : L)  

       หมายถึง ความน่าจะเป�นท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีนํามาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมี

การพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 โอกาส / ความถ่ี (Likelihood) 

ระดับ โอกาส / ความถ่ี เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก มากกว่า 12 เดือนต่อครัง้ /มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 50% 

2 น้อย 10 - 12 เดือนต่อครัง้ / มโีอกาสเกิด 50% - 59% 

3 ปานกลาง 7 - 9 เดือนต่อครัง้ / มโีอกาสเกิด 60 - 69% 

4 สูง 4 - 6 เดือนต่อครัง้/ มีโอกาสเกิด 70% - 80% 

5 สูงมาก 1 - 3 เดือนต่อครัง้ / มีโอกาสเกิดมากกว่า 80% 

 

(2) ระดับผลกระทบ (Impact : I)  

ความรุนแรงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น หร�อคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ และเมื่อ

เกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ เกิดความรุนแรงกับส่ิงต่าง ๆ โดยจดัระดับผลกระทบออกเป�น 1 - 5 

และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นของป�จจยัเส่ียงท้ัง 6 ด้าน แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับ

เท่าใด ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 - 1 ผลกระทบด้านการเง�น  

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 1 แสนบาท / กําไรขั้นต้นแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 5%  

2 น้อย 1 แสนบาท - 5 แสนบาท / กําไรขั้นต้นแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 5 -10%  

3 ปานกลาง มากกว่า 5 แสนบาท - 2 ล้านบาท / กําไรขั้นต้นแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 10 - 15%  

4 สูง มากกว่า 2 ล้านบาท - 5 ล้านบาท / กําไรขั้นต้นแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 15 - 20%  

5 สูงมาก มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป / กําไรขั้นต้นแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 20%  
 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์พิจารณาจากตัวเลขท่ีต�ากว่า 

 

ตารางท่ี 2 - 2 ด้านการดําเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก ทําให้เกิดความล่าชา้ ไม่เกิน 4% ของแผนงาน 

2 น้อย ทําให้เกิดความล่าชา้มากกว่า  4% - 6% ของแผนงาน 

3 ปานกลาง ทําให้เกิดความล่าชา้มากกว่า 6% - 8% ของแผนงาน 

4 สูง ทําให้เกิดความล้าชา้มากกว่า 8% - 10% ของแผนงาน 

5 สูงมาก ทําให้เกิดความล้าชา้มากกว่า 10% ของแผนงาน 
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ตารางท่ี 2 - 3 ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ  

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก การไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีไม่มีนัยสําคัญ 

2 น้อย การไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและกฏหมายมกีารสอบสวนภายใน / มี

การฟ�องเร�ยกรอ้งให้องค์กรปฏิบัติตามกฏหมาย 

3 ปานกลาง การไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและกฏหมายมีการสอบสวนภายใน และมีความผิด

ไม่รา้ยแรง ขั้นตักเตือนหร�อทําทัณฑ์บน / ฟ�องดําเนินคดีกับองค์กรตามกฏหมาย 

4 สูง การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายมกีารสอบสวนภายใน และมี

ความผิดรุนแรงถึงขั้นไล่ออก / ฟ�องดําเนินคดีกับองค์กรตามกฏหมายเสียค่าปรบั 

5 สูงมาก การไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและกฏหมายและมีความผิด มีการฟ�อง

ดําเนินคดี  / ฟ�องดําเนินคดีกับองค์กร ระงับการทําธุรกรรมใดๆ  

 

ตารางท่ี 2 - 4 ด้านลูกค้า / คู่ค้า / พันธมิตรธุรกิจ 

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก  ลูกค้ารอ้งเร�ยนน้อยมากไม่กระทบต่อต้นทุน 

2 น้อย  กระทบความสัมพันธล์ูกค้าน้อยมาก มีต้นทุนแก้ไขอยู่บ้าง 

3 ปานกลาง  สูญเสียหร�อกระทบความสัมพันธกั์บลูกค้ามาก มีต้นทุนแก้ไขปานกลาง 

4 สูง  สูญเสียหร�อกระทบความสัมพันธกั์บลูกค้าหลักเป�นอย่างมาก มีต้นทุนการแก้ไขท่ี

มีนัยสําคัญ และกระเทือนต่อการเติบโตในอนาคต 

5 สูงมาก  สูญเสียลกูค้าท่ีสําคัญมาก และ ส่งผลรา้ยแรงต่อการเติบโตในอนาคต 

 

ตารางท่ี 2 - 5 ด้านความพึงพอใจ 

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก  ระดับความพึงพอใจมากกว่า 80 % ขึ้นไป 

2 น้อย  ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 70% ขึ้นไป ไม่เกิน 80% 

3 ปานกลาง  ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 60% ขึ้นไป ไม่เกิน 70% 

4 สูง  ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ 50% ขึ้นไป ไม่เกิน 60% 

5 สูงมาก  ระดับความพึงพอใจต�ากว่า 50 % 
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ตารางท่ี 2 - 6 ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์พิจารณา 

1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหร�อควบคุมได้ 

2 น้อย มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยต้องใชเ้วลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน  

1 สัปดาห์ 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมปานกลางต้องใชเ้วลาในการแก้ไข มากกว่า 1 สัปดาห์ 

- 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รุนแรง ต้องใชเ้วลาในการแก้ไข มากกว่า 1 - 6 เดือน 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรพัยากรและเวลานานในการ

แก้ไข มากกว่า 6 เดือน 

 

หลักการท่ี 12 จัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง (Prioritizes Risks)  

หลังจากประเมินความเป�นไปได้ของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood Score) และระดับ

ผลกระทบความรุนแรง (Impact Score) ของป�จจยัเส่ียงต่าง ๆ องค์กรควรคํานวณระดับความเส่ียง 

(Risk Exposure) จดัระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Degree of Risk) เพื่อเป�นพื้นฐานในการ

พิจารณาคัดเลือกว�ธตีอบสนองต่อความเส่ียงต่าง ๆ การคํานวณระดับความเส่ียงเท่ากับผลคูณของ

คะแนนระหว่างโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดกับระดับผลกระทบ เพื่อจดัลําดับความสําคัญและใชใ้นการ

ตัดสินใจว่าความเส่ียงใดควรเรง่จดัการก่อน โดยนําความเส่ียงท่ีระบุไว้แล้วท้ังหมดมาพิจารณาความ

เส่ียงดังน้ี 

ตารางท่ี 3 การจัดลําดับระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Degree of Risk) ด้วยว�ธ ีMatrix 

โอกาส / ความถ่ี ท่ีจะเกิด

ความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

5 5 (5x1) 10 (5x2) 15 (5x3) 20 (5x4) 25 (5x5) 

4 4 (4x1) 8 (4x2) 12 (4x3) 16 (4x4) 20 (4x5) 

3 3 (3x1) 6 (3x2) 9 (3x3) 12 (3x4) 15 (3x5) 

2 2 (2x1) 4 (2x2) 6 (2x3) 8 (2x4) 10 (2x5) 

1 1 (1x1) 2 (1x2) 3 (1x3) 4 (1x4) 5 (1x5) 

Degree of Risk (D) = Likelihood (L) x Impact (I) 
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การจัดระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Degree of Risk : D) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธร์ะหว่างโอกาส / ความถ่ี (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเส่ียงคูณระดับผลกระทบ (Impact) ซึง่มี

ตัวเลขระดับของความเส่ียงอยู่ท่ี 3 ระดับคือ ต�า ปานกลาง และสูง โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความ

เส่ียงและการปฏิบัติเพื่อใชใ้นการบร�หารความเส่ียงต่อไป 

ตารางท่ี 4 การจัดระดับความรุนแรงความเส่ียง (Degree of Risk) มี 3 ระดับ คือ 

ระดับความ

รุนแรงของ

ความเส่ียง

โดยรวม 

ระดับ

คะแนน 

แทนด้วยแถบ

สี 
ความหมาย 

ต�า 

(Low) 

1 - 5 (เขียว) ระดับความเส่ียงท่ียอมรบั โดยไม่ต้องมีการควบคุมความ

เส่ียงหร�อการจดัการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 

 (Medium) 

6 - 10 (เหลือง) ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรบัได้ แต่ต้องมีการควบคุม

เพื่อป�องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

สูง 

 (High) 

11 - 25 (แดง) ระดับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้จําเป�นต้องเร่ง

จดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรบัได้ทันที 

 

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเส่ียงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทําการ

ควบคุมกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ซึง่ถือว่ามีนัยสําคัญ สําหรบักิจกรรมท่ีมีความเส่ียงระดับปานกลางและต�า 

เมื่อพิจารณาจากระดับความเส่ียงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ให้รายงานผลการ

บร�หารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบร�หาร และต้องมีการควบคุมเพื่อป�องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้ายไปสู่

ระดับท่ีสูงขึ้น หากเป�นความเส่ียงในระดับสูง ระดับคะแนนต้ังแต่ระดับ 11 ขึ้นไป จะยกระดับเป�นความเส่ียง

ระดับองค์กร หน่วยงานจะต้องจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอย่างเป�นทางการและต้องรายงานผลการ

ดําเนินการต่อคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจดัการ (RMC) คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร 

(CRMC) และคณะกรรมการบร�ษัทตามลําดับ 

การกําหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator)  

หมายถึง เคร�อ่งมือท่ีใช้วัดกิจกรรมท่ีอาจจะทําให้องค์กรมีความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้น ดัชนีชี้วัดความ

เส่ียงอาจมีหลายตัวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการระบุสาเหตุความเส่ียง 

ก. การกําหนดตัวชี้วัดความเส่ียงหลัก (Key Risk Indicators : KRI) เป�นการระบุว่าจะสามารถ

วัดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวชี้วัดอะไร ตัวชี้วัดเหล่าน้ี เป�นเสมือนส่ิงบอกเหตุล่วงหน้า

ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์เส่ียงขึ้น (Early Warning Sign) ตัวชี้วัดท่ีดีจะต้องมีอํานาจในการ

พยากรณ์เหตุการณ์ได้ (Predictable Power) ส่วนใหญ่องค์กรจะพัฒนาเป�นตัวชี้วัดนํา 

(Leading Indicator) เพื่อหาทางลดโอกาสเกิดเหตุการณ์เส่ียง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Lagging 
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Indicator) เพื่อหาว�ธปีรบัเปลี่ยนการดําเนินการกับความเส่ียง และตัวชีว้ัดควบคุม (Control 

Indicator) เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ 

ข. การกําหนดค่ามาตรฐานผลงานความเส่ียง (Key Performance Parameter : KPP) เป�น

การกําหนดค่ามาตรฐานของผลการดําเนินการด้านความเส่ียง ตามตัวชีว้ัดความเส่ียงหลัก (Key 

Risk Indicator : KRI) แต่ละตัวชีว้ัดท่ีได้กําหนดไว้ค่ามาตรฐานน้ี แบ่งเป�น 3 ระดับ คือ 

•  ระดับท่ียอมรบัได้ (Accept) สัญลักษณ์ สีเขียว  

         หมายถึง การดําเนินงานด้านต่าง ๆ เป�นไปตามแผนงาน สถานการณ์ปรกติ ตามท่ี

ควรเป�น ยังไม่ปรากฏความเส่ียงใด ๆ เกิดขึ้น ในเร�อ่งน้ัน ๆ 

•  ระดับเตือนภัย (Trigger) สัญลักษณ์ สีเหลือง  

             หมายถึง ผลการดําเนินงานบางอย่างเบ่ียงเบนไม่เป�นไปตามแผนงาน เกิด

สภาพการณ์ผิดปรกติขึ้น เป�นสัญญานบอกเหตุว่า จะเกิดภัยหร�อความเส่ียงต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรในเร�อ่งน้ัน ๆ ได้ จําเป�นต้องดําเนินการบางส่ิงบางอย่าง หร�อ

ปรบัเปลี่ยนว�ธกีาร หร�อกลยุทธใ์นการดําเนินงาน เพื่อจดัการกับความเส่ียงน้ัน ๆ 

• ระดับเส่ียงภัย (Risky) สัญลักษณ์ สีแดง  

  หมายถึง ผลการดําเนินงาน ไม่เป�นไปตามเป�าหมายและแผนงานอย่างมาก เป�นส่ิง

บอกเหตุว่าจะเกิดความเส่ียงต่อการดําเนินงานในเร�อ่งน้ัน ๆ อย่างแน่นอน จะต้องให้

ความสําคัญเป�นพิเศษเพื่อจดัการกับป�ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ หร�อการเปลี่ยนกลยุทธ์

และว�ธกีารปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

หลักการท่ี 13 ดําเนินการตอบสนองต่อความเส่ียง (Implements Risk Responses)  

องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเส่ียง โดยประเมินว่าแต่ละป�จจัยเส่ียงน้ัน มี

โอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด ซึง่มี

ขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

13.1 การจ ัดการความเ สี ่ยง  (Risk Mitigation or Risk Treatment) โดยมีแผน

ดําเนินการมาตราการป�องกันโอกาสเกิดความเสี่ยง และบรรเทาความเสียหายจาก

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น การกําหนดแผนจัดการความเส่ียงเป�นการเลือกใช้กลยุทธท่ี์

เหมาะสมในการจดัการความเสี่ยงแต่ละด้านที่องค์กรกําลังเผชิญอยู่ จะมีการ

นําเสนอแผนจดัการความเสี่ยงที่จะดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบร�หาร

ความเสี่ยงองค์กร (CRMC) เพื ่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรพัยากรท่ี

จําเป�นต้องใชดํ้าเนินการ โดยในการคัดเลือกกลยุทธ ์และแนวทางในการจดัการ

ความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะต้องพิจารณาถึงความเส่ียงที่องค์กรยอมรบัได้ (Risk 

Tolerance) กับต้นทุนที่เกิดขึ้น เปร �ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รบั รวมถึงข้อ

กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรบัผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
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แผนการบร�หารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรบัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 กลยุทธก์ารบร�หารความเส่ียง (Risk Management Strategies) ได้แก่  

13.2.1 การยอมรบัความเส่ียง (Accept) คือ ยอมรบัความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการ

บร�หาร การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจขององค์กร เพราะต้นทุนการ

จัดการความเส่ียงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีระดับ

ความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีความสามารถท่ีจะรบัความเส่ียงน้ัน ๆ ไว้ได้เอง 

ถึงแม้ว่าอาจเกิดความเสียหายบ้างแต่คาดว่าไม่มากจนเกินไป 

13.2.2 การลดความเส่ียง (Reduce) เป�นการดําเนินการบางอย่างเพื่อลดโอกาส

เกิดเหตุการณ์ท่ีเป�นความเส่ียง หร�อการลดผลกระทบและความเสียหายท่ี

มีกับองค์กรให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรบัได้ 

13.2.3 การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Avoid) เป�นการยกเลิก หร�อหลีกเลี่ยงท่ีจะ

ดําเนินกิจกรรมบางอย่างท่ีอาจนํามาซึ่งความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบ และ

ความเสียหายแก่องค์กรได้ 

13.2.4 การถ่ายโอนความเส่ียง (Sharing / Transfer) เป�นการโอนความเส่ียง

บางส่วน หร�อท้ังหมดไปให้กับองค์กร หร�อหน่วยงานอ่ืน 

13.2.5 การกระจายความเส่ียง (Diversify) เป�นการกระจายความเส่ียง โดยการ

ดําเนินการหลาย ๆ ทางเลือกเพื่อลดความเส่ียงในกรณีท่ีทางเลือกใด

ทางเลือกหน่ึงไม่อาจดําเนินการได้ 

13.3   แผนการจัดการความเส่ียง (Risk Treatment Plan) เป�นการกําหนดไว้ล่วงหน้า

ว่าจะเลือกใชก้ลยุทธเ์พื่อจดัการกับสถานการณ์เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร แผนการน้ี

จะระบุว่าจะต้องกระทําการอะไร อย่างไร เมื่อไร โดยใคร กับสถานการณ์ความเส่ียง 

ว�ธกีารจดัการความเส่ียง ได้แก่ 

13.3.1 Take Risk หร�อ การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance) เป�นการ

ยอมรบัให้มีความเส่ียงขึ้นได้ ระดับหน่ีง เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยในการจัดการ 

หร�อสรา้งระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธท่ี์ได้ แต่ควรมีมาตรการ
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ติดตามและดูแล เชน่ การกําหนดระดับของผลกระทบท่ียอมรบัได้ เตร�ยม

แผนการต้ังรบัจดัการความเส่ียง เป�นต้น 

13.3.2 Treat การลด / การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction / Control) 

เป�นการปรบัปรุงระบบการทํางานหร�อการออกแบบว�ธกีารทํางานใหม่เพื่อ

ลดโอกาสท่ีจะเกิด หร�อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรบัได้ 

เชน่ ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัย ฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้พนักงาน

ผู้ปฏิบัติงาน กําหนดมาตรการเชงิรุกในเร�อ่งต่าง ๆ เป�นต้น 

13.3.3 Diversify เป�นว�ธีการกระจายความเส่ียง (Risk Diversification) ท่ี

เก่ียวกับทรพัย์สินขององค์กร แหล่งรายได้ ผู้ให้บร�การ ผู้ขายสินค้าทุน 

ประเภทของสินค้าขาย ตลาดธุรกิจ กลุ่มลูกค้า เป�นต้น เพื่อลดความเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกับการพึ่งพิงรายได้ ผู้ให้บร�การ ผลตอบแทนการลงทุนจาก

แหล่งใดแหล่งหน่ึงมากจนเกินไป เป�นต้น 

13.3.4 Transfer การถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Sharing / Risk Transfer) เพื่อลด

ความเส่ียงจากการสูญเสียจํานวนมาก เช่น การทําประกันทรพัย์สินเพื่อโอน

ความเส่ียงบางส่วนไปยังบร�ษัทประกันภัย การจ้างบร�ษัทภายนอกให้ทํางาน

บางส่วนแทน การรบัประกันสินค้าจากผู้ขาย เชน่ เคร�อ่งจกัรกล อุปกรณ์ไฟฟ�า 

เคร�อ่งคอมพิวเตอร ์สําหรบัติดต้ังในโครงการขององค์กรเป�นต้น 

13.3.5 Terminate การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) การหยุดหร�อ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีเป�นความเส่ียง เชน่ งดทําขั้นตอนท่ีไม่จาํเป�น และ

จะนํามาซึ่งความเส่ียง การปรับเปลี่ยนรูปแบบ และลดขอบเขตการ

ดําเนินการ เป�นต้น 

13.4 การประเมินความเส่ียงสะสมคงเหลือ (Evaluation of Residual Risk) หมายถึง 

การประเมินว่าหลังจากท่ีองค์กรได้มีแผน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อป�องกัน และ

ควบคุมความเส่ียงในทุกด้านแล้ว (Inherent Risk) พบว่ามีความเส่ียงส่วนหน่ึงท่ี

สามารถควบคุมได้ด้วยมาตรการควบคุม (Treated Risk) และยังคงเหลอืความเส่ียง

อะไรอยู่อีกบ้าง (Residual Risk) ท่ีจะต้องรบัรูแ้ละเป�ดเป�นความเส่ียงเอาไว ้
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ความสําคัญของประเมินสถานะความเส่ียงคงเหลือ หร�อ Residual Risk ก็เพื่อให้

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) ผู้บร�หารและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตระหนัก และ

เข้าใจว่าองค์กรไม่อาจท่ีจะควบคุม หร�อขจดัความเส่ียงไปได้ท้ังหมด 100% มาตรการควบคุมภายใน

และการจัดการความเส่ียงจะดีเพียงใด ยังคงมีความเส่ียงหลงเหลืออยู่เสมอ การตัดสินใจใด ๆ 

จะต้องเป�นไปอย่างตระหนักรูแ้ละเข้าใจประเด็นน้ีอยู่เสมอ 

13.5 กิจกรรมควบคุม (Control Activites) 

  กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและว�ธกีารปฏิบัติงานท่ีกําหนดขึ้นเพื่อชว่ยให้ฝ�ายบร�หาร

มั่นใจว่าได้มีการบร�หารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุมมีท้ังการ

ควบคุมแบบป�องกัน ค้นพบและแก้ไข ซึง่รวมถึง 

             - การกําหนดนโยบายและว�ธปีฏิบัติงาน เชน่ การจดัทําคู่มอืปฏิบัติงาน 

             - การอนุมัติ / รบัรอง / ให้ความเห็นชอบงาน 

            - การสอบทานผลการปฏิบัติงาน 

              - การรกัษาความปลอดภัย / การเข้าถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             - การแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบงาน / การมอบหมายงาน 

  องค์กรได้มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทํานโยบายและว�ธี

ปฏิบัติงานบร�หารความเส่ียงตามคู่มือบร�หารความเส่ียง กําหนดผู้รบัผิดชอบดําเนินการตามแผน

บร�หารความเส่ียง โดยในการบร�หารความเส่ียงระดับปฏิบัติการ ผู้บร�หารสูงสุดแต่ละหน่วยงานเป�นผู้

พิจารณากําหนด ผู้รบัผิดชอบ ส่วนการบร�หารความเส่ียงในระดับองค์กร คณะกรรมการบร�หารความ

เส่ียงระดับจัดการ (RMC) จะเป�นผู้กําหนดว่าส่วนงานใดควรเป�นผู้รบัผิดชอบหลัก มีการกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสรจ็ และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบร�หารความเส่ียงเพื่อเป�น

การสอบทานเป�นระยะด้วย 
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หลักการท่ี 14 พัฒนาภาพรวมความเส่ียง (Develops Portfolio View)  

องค์กรควรพัฒนาและประเมนิความเส่ียงในภาพรวม เคร�อ่งมือท่ีนิยมใช ้แสดงความเส่ียงมี

ชือ่เร�ยกหลากหลายชือ่ได้แก่ Risk Map หร�อ Risk Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 3 : ตัวอย่าง Risk Map : Conceptual 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การสอบทานและการแก้ไขปรบัปรุง (Review and Revision)  

องค์กรควรพิจารณากระบวนการบร�หารความเสี่ยงอยู่เป�นระยะ โดยทบทวนความสามารถ และ

แนวทางการบร�หารความเสี่ยง ผู้บร�หารควรพิจารณาความสามารถและการบร�หารความเส่ียงทั่วท้ังองค์กร 

ว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใด และมีส่ิงใดท่ีต้องปรบัปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้ 

แม้ต้องเผชญิกับความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ซึง่ประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 3 หลักการต่อเน่ืองจาก

หลักการในองค์ประกอบท่ี 3 ดังน้ี 

หลักการท่ี 15 ประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ (Assesses Substantial Change)  

องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกกิจการท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีสําคัญ เช่น ผู้บร�หารระดับสูงลาออกจาก

ตําแหน่ง การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหร�อกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ 

หลักการท่ี 16 ทบทวนความเส่ียงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance)  

องค์กรควรทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเส่ียงต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ องค์กรมีผลการดําเนินงานตามเป�าหมายแล้วหร�อไม่ องค์กรประเมินความเส่ียงได้

แม่นยําหร�อไม่ องค์กรพิจารณาระดับความเส่ียงได้เหมาะสมกับเป�าหมายหร�อไม่ หร�อมีความเส่ียง

อ่ืนใด ท่ีกําลังเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินการ

ด้านการบร�หารความเส่ียงองค์กร การทบทวนแผนงาน การทบทวนการประเมินความเส่ียงและ
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มาตรการต่าง ๆ อย่างสม�าเสมอ เพื่อปรบัปรุงการบร�หารความเส่ียงให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ท่ีสําคัญคือ 

การติดตามการนําไปปฏิบัติและการทบทวนความเส่ียงเป�นกระบวนการในการจําแนก ว�เคราะห์ 

ประเมิน และการวางแผน เก่ียวกับการค้นพบความเส่ียงใหม่ ๆ และการจัดการกับความเส่ียง

เหล่าน้ัน กระบวนการเหล่าน้ี ผู้ท่ีเป�นเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) จะต้องเป�นผู้ตรวจเช็ค 

ทบทวนว่าเกิดความเส่ียงใหม่อะไรบ้างในกระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ กํากับควบคุม และ

ติดตามดูว่าความเส่ียงเหล่าน้ันจะต้องดําเนินการอย่างไรตามแผนท่ีได้กําหนดไว ้

       แนวทางการติดตามการนําไปปฏิบัติและการทบทวนความเส่ียง เป�นดังน้ี 

1) การประเมินความเส่ียงใหม ่

2) การระบุความเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

3) การประเมินความเส่ียงท่ีเป�นอยู่ 

4) การประเมินกระบวนการบร�หารความเส่ียง 

5) การป�ดความเส่ียง 

หลักการท่ี 17 พยายามปรบัปรุงการบร�หารความเส่ียงขององค์กรอย่างต่อเน่ือง (Pursues  

Improvement in Enterprise Risk Management)  

องค์กรควรปรับปรุงการบร�หารความเส่ียงองค์กรอยู่สม�าเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เช่น การปรบัโครงสรา้งองค์กรหลังการประเมินผลการดําเนินงาน หร�อการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการบร�หารความเส่ียง  เป็นตน้ 

17.1 การประชุมสรุปสภาพการณ์ (Status Meeting) เป�นการประชุมบุคลากรภายในทีม 

ในระดับต่าง ๆ  ท้ังในระดับคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร (CRMC) คณะทํางาน

ด้านความเส่ียงชุดต่าง ๆ และหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) เก่ียวกับการ

บร�หารความเส่ียงของหน่วยงาน และในส่วนท่ีรบัผิดชอบ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจใน

สถานการณ์ป�จจุบันว่าเป�นเชน่ไร เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องบ้าง การรายงานผล

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้การปรบัปรุง Criteria and 

Parameter ด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงว�ธกีารปฏิบัติงานและผู้รบัผิดชอบ 

เป�นต้น 

17.2 การสอบทานและแก้ไขปรบัปรุง เป�นกระบวนการต่อเน่ือง (Continuous Process) 

ท่ีคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร ผู้บร�หารความเส่ียง และเจ้าของกระบวนการ

ดําเนินงานน้ัน ๆ จะต้องพิจารณาติดตามและทบทวนความเส่ียงอย่างสม�าเสมอ เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการบร�หารความเส่ียงขององค์กรเป�นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
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องค์ประกอบท่ี 5 สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน (Information, Communication, and 

Reporting)  

การส่ือสารเป�นกระบวนการต่อเน่ืองในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งป�นข้อมูลท่ีจําเป�นจากท่ัวท้ัง

องค์กร ผู้บร�หารใชข้้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก ซึง่ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจาก

ท้ังผู้บร�หารและพนักงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบร�หารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร โดยองค์กรจะใช้

ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผลและจดัการข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสัมพันธกั์บการบร�หารความ

เส่ียง จากน้ันองค์กรจงึรายงานข้อมูลความเส่ียง วัฒธรรมองค์กร และผลการดําเนินการได้ ซึง่ประกอบด้วย

กรอบแนวทางปฏิบัติ 3 หลักการต่อเน่ืองจากหลักการในองค์ประกอบท่ี 4 ดังน้ี 

หลักการท่ี 18 ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information Systems)  

องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้ 

กระบวนการว�เคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์

ของส่ิงเชือ่มโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนําไปสู่การระบุและจดัการความเส่ียงได้ดีขึ้น 

หลักการท่ี 19 ส่ือสารสารสนเทศด้านความเส่ียง (Communicates Risk Information)  

องค์กรควรส่ือสารข้อมูลการบร�หารความเส่ียงองค์กรผ่านชอ่งทางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ 

ท้ังระดับบนลงล่าง (Top - down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom - up Approach) 

รวมท้ังการส่ือสารข้อมูลความเส่ียงควรมีข้อมูลเพียงพอท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 

   การส่ือสารให้ความรูเ้ก่ียวกับความเส่ียง และการให้คําปร�กษาแนะนําระหว่างพนักงาน 

ผู้บร�หาร สาธารณชน และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ถือเป�นภารกิจท่ีสําคัญในกระบวนการ

บร�หารความเส่ียงขององค์กร ในสถานการณ์บางอย่างองค์กรจําเป�นต้องมีการส่ือสาร หร�อ

แถลงการณ์อย่างเท่าทัน ให้พนักงาน และสาธารณชนได้รบัทราบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเหตุการณ์ท่ี

อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการดําเนินธุรกิจ หร�อมูลค่าสินทรพัย์ขององค์กร ซึง่จะต้องรายงานให้กับ

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้รบัทราบหร�อในภาวะว�กฤติ องค์กรได้ดําเนินการอะไรแล้วบ้าง 

อย่างไรในการแก้ป�ญหาและจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น เป�นต้น จุดมุ่งหมายท่ีสําคัญของการ

ส่ือสารความเส่ียงขององค์กร คือ การสรา้งความน่าเชื่อถือ (Creditability) และความไว้วางใจ 

(Trust) ท่ีสังคมและบุคคลท่ีเก่ียวข้องพึงมีต่อองค์กร 

การส่ือสารให้ความรูค้วามเส่ียงและการให้คําปร�กษาแนะนํา ในมิติต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ในฐานะของการส่งสัญญาณ (Early Warning Sign) โดยผู้บร�หารท่ีมีหน้าท่ีรายงาน 

หร�อ ผู้ปฏิบัติงาน (Process Owner) เป�นการส่ือสารเพื่อให้มีการประเมินความเส่ียง 

และตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ หร�อเพื่อการปร�กษาให้คําแนะนํา 

ในการจดัการ หร�อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติการน้ัน ๆ เพื่อควบคุมความเส่ียง 

2. เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หร�อเพื่อใชข้้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หร�อเพื่อการปร�กษาหาร�อ

กับผู้รู ้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการว�เคราะห์และประเมินความเส่ียง และเพื่อการตัดสินใจใน

เร�อ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในระดับผู้บร�หารและคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง 
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3. เป�นการรายงานสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์เส่ียง 

หร�อ ภาวะว�กฤตท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้ได้รบัทราบขอ้เท็จจร�ง และความเป�นไป

ท่ีเกิดขึ้น แก่คณะกรรมการบร�ษัท ผู้บร�หาร และพนักงานภายในองค์กร 

4. เพื่อการแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชนและบุคคลภายนอก รวมถึงการรายงานต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หร�อท่ี

เหมาะสม เพื่อจุดมุ่งหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 

ส่ิงท่ีจะต้องพิจารณาและคํานึงถึง ในการเตร�ยมการเพื่อส่ือสารเก่ียวกับความเส่ียง คือ 

1. ทําความเข้าใจภาวะความเส่ียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาวะว�กฤตท่ีมีความแตกต่างกัน และ

ว�ธกีารส่ือสารก็จะแตกต่างกันด้วย ควรจดัทําแบบจาํลองเหตุการณ์ (Scenario) ท่ีอาจ

เกิดขึ้นไว้หลายแบบ เพื่อกําหนดกลยุทธก์ารส่ือสารท่ีเหมาะสมระบุไว้ในแผน 

2. การระบุกลุ่มผู้ฟ�ง หร�อผู้รบัสารให้ชดัเจน และมีความเข้าใจในความต้องการท่ีแตกต่าง

ของผู้รบัสารแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันด้วย เน่ืองจากการส่ือสารท่ีไม่ตรงตามสาระท่ี

เหมาะสม อาจเกิดผลกระทบ และความเสียหายแก่องค์กรได้ 

3. การระบุความคาดหวังเก่ียวกับข้อมูล ข่าวสาร และความรูท่ี้ต้องการเก่ียวกับการบร�หาร

ความเส่ียงขององค์กร สําหรบัพนักงาน และบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะชว่ยให้สามารถ 

เตร�ยมสาระท่ีต้องการส่ือสารได้อย่างตรงกับความคาดหวังของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานผู้ปฏิบัติงาน หร�อผู้ท่ีเป�นเจ้าของกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Process Owner) จะต้องรบัรูถึ้งมาตรฐานงานท่ีต้องกระทํา การวัดผลเปร�ยบเทียบกับ

มาตรฐาน และการรายงานความต้องการในการป�ดความเส่ียง หร�อการสนับสนุนจาก

องค์กร เป�นต้น 

4. ในบางครัง้การพูดแต่น้อยอาจเป�นผลดีกับองค์กรได้ หมายถึง การอธบิายท่ีเฉพาะเจาะจง 

กับประเด็นความเส่ียง หร�อเหตุการณ์ว�กฤตน้ัน ๆ ไม่ขยายความจนเกิดการเชื่อมโยง

ไปสู่เร�อ่งอ่ืน สรา้งความเข้าใจผิด และการตีความท่ีต่างกันออกไปจากกลุ่มผู้ฟ�งท่ี

แตกต่างกัน 

5. การส่ือสารให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และความเส่ียง จะให้เฉพาะส่ิงท่ีรูเ้ป�นข้อมูล

เท่าน้ัน ส่ิงใดท่ีไม่รูก็้ต้องบอกว่ายังไมม่ีขอ้มูลในเร�อ่งน้ันๆ หร�ออยู่ในระหว่างการรวบรวม

ข้อมูล ข้อเท็จจร�ง ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ท่ีอาจผิดพลาดไปจาก

ความจร�ง หร�ออาจส่งผลกระทบต่อองค์กร และบุคคลอ่ืน ในภาวะว�กฤตมักจะมีข้อมูล

เกิดขึ้นมากมายโดยยังไม่มีการกลั่นกรอง 

6. ในการปฏิบัติงานจร�ง ประสบการณ์จะมีความสําคัญอย่างมากในการจัดการกับข้อมูล 

และการส่ือสารให้ความรูแ้ละให้คําปร�กษา โดยการใช้ความรูแ้ละประสบการณ์จากบุคคลท่ี

แตกต่างหลากหลายเพื่อชว่ยกันกลั่นกรองกําหนด กลยุทธก์ารส่ือสารความเส่ียงจะชว่ย

ให้สามารถจดัการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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การส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษาแนะนํา เป�นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง แม้ในภาวะ

ปรกติ บุคคลกลุ่มต่าง ๆ จาํเป�นต้องได้รบัทราบข้อมูล ข่าวสาร คําแนะนํา ท่ีเก่ียวข้องกับการบร�หาร

ความเส่ียงอย่างสม�าเสมอ เป�นการให้ข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความพรอ้มมีความเข้าใจในสาระ

ข้อมูล ข่าวสาร เมื่อเกิดภาวะว�กฤตขึ้น การส่ือสารความเส่ียงจะชว่ยส่งเสร�มความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่

บุคคลทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

หน้าท่ีในการส่ือสารให้ความรู ้และการให้คําปร�กษาบุคคล หร�อหน่วยงานใด จะทําหน้าท่ี

อย่างไรจะต้องถูกระบุไว้ในแผนการบร�หารความเส่ียงขององค์กร โดยคณะกรรมการบร�หารความ

เส่ียงองค์กร ให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบสามประการของการว�เคราะห์ความเส่ียง ได้แก่ การประเมินความเส่ียง  

การจดัการความเส่ียง และการส่ือสารความเส่ียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ือสารและเป�ดเผยประเด็นความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) 

การส่ือสารความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความ

เ ส่ียงด้าน “ESG” หร�อ ส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล 

(Governance) โดยจะต้องมีแนวทางการจัดการ และผลการบร�หารจัดการให้ผู้มีส่วนได้เสียท้ัง

ภายใน (คณะกรรมการบร�ษัท ผู้บร�หาร และพนักงาน) และภายนอก (เช่น นักลงทุน ลูกค้า NGOs 

และชุมชน) รบัทราบ เน่ืองจากความเส่ียงถือเป�นข้อมูลสําคัญสําหรบัการกําหนดกลยุทธ์ การ

ปฏิบัติงาน และการตัดสินใจลงทุน รวมถึงเป�นการสรา้งความตระหนักรูใ้ห้กับทุกคนในองค์กร 

ตลอดจนสรา้งความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบการบร�หารจัดการความเส่ียงขององค์กร 

นอกจากน้ี บร�ษัทอาจนําเทคโนโลยีหร�อซอฟแวรอ่ื์น ๆ ท่ีใช้อยู่ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบบัญชี 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทํางานภายในองค์กร (Enterprise 

Resource Planning หร�อ ERP) มาเป�นส่วนหน่ึงของกระบวนการระบุความเส่ียงและการรายงาน

ความเส่ียงได้ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

หลักการท่ี 20 รายงานผลความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk,  

Culture, and Performance)  

องค์กรควรรายงานความเส่ียง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดําเนินงานในทุกระดับให้ 

ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร แม้จะมีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหร�อบุคคลใด

แล้วก็ตาม ผู้บร�หารก็ยังต้องมีหน้าท่ีกํากับดูแลด้วย 

องค์กรจะดําเนินการติดตามและรายงานความเส่ียงรอบแรกในช่วงต้นป� หลังจากว�ธกีาร

บร�หารความเส่ียงถูกกําหนด เพื่อลดป�จจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังในป�จจุบันและในอนาคตตามท่ี

ได้ระบุไว้ในกระบวนการบร�หารความเส่ียง ท้ังน้ี องค์กรยังมีการติดตามและรายงานความเส่ียงตลอด

ท้ังป�โดยเจา้ของความเส่ียง ซึง่จะต้องรายงานสถานะของความเส่ียงและความคืบหน้าของแผนการ

จัดการความเส่ียงเป�นประจาํทุกเดือนไปยังหน่วยงานของตน สายงาน และหน่วยงานบร�หารความ

เส่ียงและระบบการควบคุมภายใน ตามลําดับ ซึ่งผลของการจัดการความเส่ียงจะถูกรายงานให้

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงระดับจัดการ คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร และ

คณะกรรมการบร�ษัท ได้รบัทราบทุกไตรมาส ท้ังน้ี ผลการติดตามความเส่ียงจะถูกพิจารณาใน

ระหว่างการพัฒนากลยุทธท์างธุรกิจขององค์กร ซึง่มีการกําหนดระยะเวลาในการบร�หารความเส่ียง

อย่างชดัเจน  

การตรวจสอบความเส่ียง (Risk Audit) 

เป�นการตรวจประเมินดูว่า คุณภาพและประสิทธภิาพของกลยุทธแ์ละว�ธกีารจดัการกับความ

เส่ียงมีผลลัพธเ์ป�นอย่างไร สามารถควบคุมความเส่ียงได้หร�อไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ท่ีเหนือ

ความคาดหมายหร�อไม่ หร�อสรา้งป�ญหาและความเส่ียงใหม ่ๆ ท่ีอาจสรา้งความเสียหายต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร หร�อไม่ 

การว�เคราะห์ความเบ่ียงเบนและแนวโน้มของความเส่ียง (Variance and Trend Analysis) 

เป�นการว�เคราะห์เพื่อพิจารณาดูว่า กระบวนการจัดการความเส่ียงมีส่วนใดท่ีเบ่ียงเบนไป

จากส่ิงท่ีควรจะเป�นตามแผนท่ีกําหนดไว้ หร�อไม่ เชน่ เวลา ค่าใชจ้า่ย การมีส่วนรว่มของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

เป�นต้น รวมท้ังแนวโน้มท่ีอาจมีป�จจยัแทรกซอ้น หร�อสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึง่อาจส่งผล

ต่อการดําเนินการตามแผนบร�หารความเส่ียงได้ 

การวัดผลงานในเชงิเทคนิค (Technical Performance Measurement) 

เป�นการวัดและประเมินเคร�อ่งมือทางด้านเทคนิค ท่ีสนับสนุนการจดัการกับความเส่ียงด้าน

ต่างๆ เพื่อพิจารณาว่า เคร�อ่งมือเหล่าน้ันยังสามารถใชไ้ด้อย่างมีประสิทธภิาพหร�อไม่ สมควรต้อง

ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง สภาพแวดล้อมธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลท่ีนํามาใช้มีคุณภาพ 

และประสิทธภิาพเพียงใด เชน่ การกําหนดตัวชีว้ัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) สามารถใชช้ว่ย

ในการคาดคะเน หร�อพยากรณ์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ดีเพียงใด หร�อการกําหนดค่าท่ีใชใ้นการ

วัดผลงาน (Key Performance Parameter : KPP) เพื่อระบุถึงระดับท่ีสามารถรบัความเส่ียงได้ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

(Accept) หร�อเป�นสัญญาณระวังเหตุ (Trigger) หร�อเป�นสภาพความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นแล้ว (Risky) 

เป�นต้น เพื่อการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นต่อไป 

การว�เคราะห์ย้อนกลับ (Reverse Analysis) 

เพื่อศึกษา ว�เคราะห์ และตรวจสอบกระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีได้กําหนดไว้ ว่ามีความ

ถูกต้อง พรอ้มใชดํ้าเนินการเพียงใด โดยว�ธวี�เคราะห์แบบย้อนกลับจากส่วนท้ายสุดของแผน ได้แก่ 

งบประมาณ เวลา การจดัสรรทรพัยากรผู้รบัผิดชอบไปยังกระบวนการปฏิบัติงาน แผนและกลยุทธ์

ต่าง ๆ ว่าสอดประสานกันดีหร�อไม่เพียงใด เพื่อจะได้ทบทวนปรบัปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

          

ก. ตัวอย่างการระบุประเด็นความเส่ียงตามกระบวนการทางธุรกิจ   64 

ข. ตัวอย่างการระบุตัวชี้วัดความเส่ียง      69            
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ภาคผนวก ก. 

ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเส่ียง ตามกระบวนการทางธุรกิจ กลุ่มท่ี 1 

กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (Business Processes) ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

1. การจัดการตลาด 

1.1 การจดัทําแผนการตลาด 

1.2 การติดตามและประเมินผล 

1.3 การว�จยัตลาดเพื่อสํารวจความพึงพอใจของสินค้าและ

บร�การ 

1.4 การบร�หารตราสินค้า 

 

1.1 การจดัทําแผน ขาดข้อมูลท่ีสมบูรณ์ 

ครบถ้วน ถูกต้อง 

1.2 ผลการว�จยัตลาดผิดพลาด 

2.การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2.1 การประเมินความต้องการของตลาด และการพฒันา

แนวคิด และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่

2.2 การวางแผนและการออกแบบ  (ผลิตภัณฑแ์ละ

แม่พมิพ์) 

2.3 การขออนุมัติผลิตภัณฑ์ใหมแ่ละการกําหนดราคา 

2.4 การแนะนําผลติภัณฑ์ก่อนขาย และการติดตามผลการ

ขาย 

 

2.1 ผลิตภัณฑใ์หม่ ไม่เป�นท่ีต้องการของ

ตลาด 

2.2 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ชา้กว่าคู่

แขง่ขนัมาก 

3. การขาย 

3.1 การรบัคําส่ังซือ้จากลกูค้า 

3.2 การอนุมัติการส่ังซือ้จากลูกค้าและเง�่อนไขการขาย              

3.3 การส่งมอบสินค้า 

3.4 การบันทึกลูกหน้ี 

3.5 การรบั/ชาํระเง�นจากลกูหน้ี 

3.6 การจดัเก็บแฟ�มข้อมูลลูกหน้ี (Customer Master 

File) 

 

3.1 ลกูค้าไมพ่อใจสินค้า เร�ยกเก็บเง�นไมไ่ด้ 

3.2 เอกสารข้อมลูลกูหน้ีสูญหาย 

4. การให้บร�การหลังการขาย                                              

4.1 การจดัการข้อรอ้งทุกข ์

4.2 การรบัเคลมสินค้า 

 

4.1 สินค้าแตกหัก เสียหาย ระหว่างการ

ขนส่ง 

4.2 ลกูค้ารอ้งเร�ยนสินค้าด้อยคุณภาพ 

5. การผลิต 

5.1 การวางแผนการผลิต 

5.2 การผลิต 

5.3 การคํานวณ การป�นส่วนต้นทุนการผลิต 

 

5.1 เกิดการสูญเสียจาํนวนมากใน

กระบวนการผลิต 

5.2 การผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (Business Processes) ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

5.4 การควบคุม By Product ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิต 

5.5 การบรรจุหีบห่อ 

6. การจัดซื้อ 

6.1 การประเมินผู้ขายและผู้รบัเหมาชว่ง สําหรบัผลิตภัณฑ ์

6.2 การขอซือ้ 

6.3 การคัดเลือกผูข้าย 

6.4 การจดัซือ้ / จดัจา้ง 

6.5 การรบัซอง / การตรวจรบังาน 

6.6 การบันทึกเจา้หน้ี 

6.7 การจา่ย / ชาํระเง�นเจา้หน้ี 

6.8 การจดัเก็บแฟ�มข้อมูลเจา้หน้ี  (Vendor Master File) 

 

6.1 จดัซือ้สินค้าในราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด 

6.2 สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

7. การบร�หารสินค้าคงเหลือ 

7.1 การรบัวัตถุดิบจากผู้ขาย 

7.2 การรบัสินค้าจากการผลิต 

7.3 การจดัส่งสินค้า 

7.4 การโอนสินค้า 

7.5 การจดัเก็บและทําลายของเสีย 

7.6 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

7.7 การจดัเก็บแฟ�มสินค้าคงเหลอื       

 

7.1 สินค้าเสียหายจากการจดัเก็บ ท่ี

คลังสินค้า 

7.2 สินค้าสูญหาย ท่ีคลงัสินค้า 

8. การควบคุมคุณภาพ 

8.1 การควบคุมเคร�อ่งมือวัด 

8.2 การกําหนดมาตรฐานการตรวจวัดและการวางแผนการ

ตรวจวัด 

8.3 การสอบเทียบกับเคร�อ่งมือมาตรฐานและการบันทึกผล 

8.4 การจดัเก็บเคร�อ่งมือวัด 

8.5 การตรวจและทดสอบวัตถุดิบ 

8.6 การตรวจและทดสอบงานระหว่างผลิต 

8.7 การตรวจสอบผลิตภัณฑข์ั้นสุดท้าย 

 

8.1 คุณภาพสินค้า ไม่ได้มาตรฐานอย่าง

สม�าเสมอ 

8.2 การตรวจสอบคุณภาพกระทําไม่

ครบถ้วนตามข้อกําหนด 

9. การซ่อมบํารุง 

9.1 การวางแผนการซอ่ม 

9.2 การซอ่มเมื่อเคร�อ่งจกัรเสีย 

9.3 การซอ่มบํารุงเชงิป�องกัน / การตรวจเชค็เคร�อ่งจกัร 

 

9.1 ค่าใชจ้า่ยในการซอ่มบํารุงสูงกว่า

ประมาณการมาก 
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กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (Business Processes) ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

9.4 การบันทึกและจดัเก็บข้อมูล 9.2 ไมม่ีการซอ่มบํารุงตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว ้

10. การจัดการทรพัย์สินถาวร 

10.1 การอนุมัติงบประมาณและการซือ้ทรพัย์สินการโอน

ทรพัย์สิน 

10.2  การจาํหน่ายและตัดจา่ยทรพัย์สิน 

10.3  การคิดและการป�นส่วนค่าเส่ือมราคา 

10.4  การตรวจนับสินทรพัย์ถาวร 

10.5  การจดัเก็บแฟ�มข้อมูลสินทรพัย์ถาวร 

 

10.1 การตัดค่าเส่ือมราคาทรพัย์สินไม่

ถูกต้อง 

10.2 ไม่มีการตรวจนับทรพัย์สิน ตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

11. การบร�หารด้านบัญชีและการเง�น 

11.1  การบัญช ี

11.2  การปรบัปรุงรายการและการป�ดบัญช ี

11.3  การจดัทํารายงานการเง�นและรายงานเพื่อผู้บร�หาร 

11.4  การเง�น 

11.5  การบร�หารเง�น / สภาพคล่อง 

11.6  งบประมาณ 

11.7  การจดัทําแผนและงบประมาณ 

11.8  การเบิกใช ้/ โอน งบประมาณ 

11.9  การติดตามการใชง้บประมาณ 

 

11.1 การบันทึกรายการทางการบัญชไีม่

ถูกต้อง 

11.2 มีการเบิกจา่ยค่าใชจ้า่ยเกินกว่า

งบประมาณ 

12. การจัดการทรพัยากรบุคคล 

12.1  การรบัสมัครพนักงานและเลกิจา้งพนักงาน 

12.2 การฝ�กอบรมและพัฒนา 

12.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

12.4 การจา่ยเง�นเดือนและสวัสดิการพนักงาน 

12.5 การจดัเก็บแฟ�มข้อมลูพนักงานและเง�นเดือน 

 

12.1 การเลกิจา้งพนักงาน ไม่เป�นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย 

12.2 พนักงานทุจร�ต 

13. การจัดการด้านกฎ ระเบียบ ความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม 

13.1 การสอบทานข้อกําหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ท่ี 

เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

 

 

13.1 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ

โรงงาน ไมเ่ป�นไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร (Business Processes) ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

13.2 การติดตาม การปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลง ด้าน

กฎระเบียบ 

13.3 การประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย 

13.4 การนําไปใชแ้ละการดําเนินการด้านความปลอดภัย 

13.5 การควบคุมและติดตาม การแก้ไข และการตรวจสอบ

ด้าน ส่ิงแวดล้อม 

13.2 น�าเสียในกระบวนการผลิตรัว่ไหลสู่

แหลง่น�าธรรมชาติ โดยไม่ได้บําบัด 

14. การควบคุมท่ัวไป เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.1  การวางแผนกลยุทธด้์านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.2 การจดัหาและดูแลระบบ 

14.3  การดําเนินการด้านระบบ (System Operation) 

14.4 การรกัษาความปลอดภัยของข้อมลู 

 

 

14.1 ระบบงานสารสนเทศ ไมส่ามารถใช้

งานได้ 

14.2 ระบบข้อมลูสารสนเทศขององค์กร

รัว่ไหล  

 

ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเส่ียงตามกระบวนการทางธุรกิจ กลุ่มท่ี 2 

 

กระบวนการทางธุรกิจ 

 (Business Processes) 
ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

1. การออกแบบทางว�ศวกรรม 

 

1.1 การออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 

1.2 การออกแบบผิดพลาดในการคํานวณทางว�ศวกรรม 

2. การบร�หารโครงการ 

 

2.1 ค่าใชจ้า่ยโครงการ เกินกวา่งบประมาณมาก 

2.2 งานโครงการเสรจ็ล่าชา้ ไม่เป�นไปตามสัญญา 

3. การจดัซือ้ จดัจา้ง 

 

3.1 สินค้าผิดสเปค คืนของไมไ่ด้ 

3.2 สินค้ามีราคาสูงกว่าประมาณการมาก 

4. การคํานวณ และเสนอราคาประมูล 

 

4.1 การคํานวณราคาไม่ครบถ้วนตาม TOR 

4.2 การเสนอราคาประมูลต�ากว่าต้นทุนจร�ง 

5. การคัดเลือก Sub-contractor 

 

5.1 Subcontractor มีป�ญหาสภาพคล่อง งานล่าชา้ 

5.2 Subcontractor ทํางานไม่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด

ใน TOR 

6. การบร�หารทรพัยากรบุคคล 

 

6.1 พนักงานทุจร�ต 

6.2 ไมส่ามารถจา้งพนักงานทดแทนได้ทันความต้องการ 

7. การควบคุมงานก่อสรา้ง 

 

7.1 งานก่อสรา้งไมเ่ป�นไปตามแบบ 

7.2 งานก่อสรา้งผิดขั้นตอน ต้องร�อ้ทําใหม ่
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

กระบวนการทางธุรกิจ 

 (Business Processes) 
ประเด็นความเส่ียง (Risk Areas) 

8. การติดต้ังเคร�อ่งมือ อุปกรณ์

ไฟฟ�าแรงสูง 

 

8.1 เกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงในระหว่างการติดต้ัง อุปกรณ์

เสียหาย 

8.2 การติดต้ังเคร�อ่งมือ อุปกรณ์ ไม่เป�นไปตามแบบ 

9. การทดสอบเคร�อ่งมือ และ อุปกรณ์ 

 

9.1 การทดสอบเคร�อ่งมือ อุปกรณ์ผิดพลาด Type 1 Error 

9.2 การทดสอบเคร�อ่งมือ อุปกรณ์ผิดพลาด Type 2 Error 

10. การจดัทําเอกสารส่งมอบงาน 

 

10.1 การจดัทําเอกสาร Final Completion ล่าชา้ ส่งมอบ

งานไม่ได้ 

10.2 การสรุปรายการงานเพิม่/ลด ไม่ครบถ้วน 

11. การบร�หารทางการเง�น 

 

11.1 องค์กรถูกปรบัลดอันดับเครดิต ทําให้ต้นทุนดอกเบ้ีย

เพิ่มขึ้น 

11.2 องค์กรขาดสภาพคล่อง จากการเร�ยกเก็บเง�นล่าชา้ 

12. การบันทึกรายการทางการบัญชแีละ

การเง�น 

12.1 มีการบันทึกรายการทางการบัญชผีิดพลาด 

12.2 เกิดความผิดพลาดในการต้ังรายการสํารองตาม

มาตรฐานบัญชใีหม ่

13. การบร�หารและควบคุมทรพัย์สินองค์กร 

 

13.1 ทรพัย์สินขององค์กรสูญหายจาํนวนมาก 

13.2 การคิดค่าเส่ือมราคาไม่ถูกต้อง 

14 .การบร�หารการลงทุน 

 

14.1 การตัดสินใจลงทุนผิดพลาด  

14.2 ผลตอบแทนการลงทุน ต�ากว่าประมาณการมาก 

15. การบร�หารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

15.1 ข้อมูลในระบบไม่เป�นป�จจุบัน ไม่ Up-date 

15.2 ระบบงานขององค์กรใชง้านไม่ได้ System 

Shutdown  
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ภาคผนวก ข. 

ตัวอย่าง การระบุตัวชีว้ัดความเส่ียง กลุ่มท่ี 1 

ประเด็นความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

1.1 กลยุทธด้์านการตลาด 

1.2 กลยุทธด้์านการพัฒนาองค์กร 

1.3 กลยุทธด้์านการลงทุน 

1.4 กลยุทธด้์านลูกค้า 

 

1.1 อัตราส่วนกลุ่มลูกค้าแยกประเภท (จาํนวนราย และจาํนวน

เง�น) 

1.2 อัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทของธุรกิจ 

1.3 อัตราส่วนรายได้เฉลี่ยต่อพนักงาน 1 คน  

1.4 อัตรากําไรขั้นต้นแยกประเภทตามกลุม่ลกูค้า 

1.5 Employee Engagement Rate 

2. ความเส่ียงด้านการเง�นและด้านบัญช ี

(Financial and Accountant Risk) 

2.1 สภาพคล่องของกิจการ 

2.2 มูลค่ากิจการ 

2.3 ต้นทุนทางการเง�น 

2.4 การบร�หารสินทรพัย์ 

2.5 การบันทึกบัญช ี 

2.6 การว�เคราะห์ทางธุรกิจการเง�น 

 

 

2.1 ROA and ROE 

2.2 Debt to Equity Ratio 

2.3 อัตราส่วนมูลค่าทางบัญช ีต่อ มูลค่าตลาด (หุ้น) 

2.4 Asset to Liability Ratio 

2.5 Quick Ratio 

2.6 Cost to Income Ratio 

3. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational 

Risk) 

3.1 กระบวนการประมลูงาน 

3.2 กระบวนการบร�หารโครงการ 

3.3 กระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก 

3.4 กระบวนการจดัซือ้ จดัจา้ง 

 

 

3.1 อัตราส่วนงานท่ีประมลูได้ กับงานท่ีย่ืนประมูล 

3.2 อัตราผลตอบแทนรายโครงการ 

3.3 อัตราส่วนวัสดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตเสา

โครงเหล็ก 

3.4 จาํนวนทรพัย์สินท่ีสูญหาย และเสียหาย 

3.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจดัซือ้ 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

(Compliance Risk) 

4.1 การปฏิบัติตามข้อกําหนดของ กลต. 

4.2 การปฏิบัติให้เป�นไปตามสัญญาก่อสรา้ง 

4.3 การปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางการ

บัญช ี

 

 

4.1 รายงานการกํากับควบคุมการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด กลต. 

4.2 รายงานการตรวจงานโครงการตามแผนก่อสรา้ง และ

สัญญาจา้ง 

4.3 รายงานการปฏิบัติงานบัญช ีและการสอบบัญช ี
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ประเด็นความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

4.4 การปฏิบัติให้เป�นไปตามมาตรฐานทาง

ว�ศวกรรม 

4.4 รายงานการตรวจสอบ และควบคุมการก่อสรา้ง 

4.5 จาํนวนค่าปรบัการปฏิบัติตามสัญญา 

5. ความเส่ียงด้านส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใหม ่(Emerging 

Risk) 

5.1 เทคโนโลยีด้านการบร�หารพลงังาน (Grid 

Management) 

5.2 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ�าจากแบตเตอร� 

5.3 การเกิดหน่วยผลิตไฟฟ�าขนาดเล็ก ในระดับ

ชุมชน 

5.4 เทคโนโลยี Block Chain 

 

5.1 ความต้องการเทคโนโลยีล�าสมัยของลูกค้า เจา้ของ

โครงการ จาก TOR 

5.2 รายงานแผนพลงังานของประเทศ 

5.3 รายงานการลงทุนใหม ่ๆ  และ การส่งเสร�มการลงทุนด้าน

พลังงาน 

5.4 อัตราส่วนพลังงานไฟฟ�าสํารองของประเทศ 

6. ความเส่ียงด้านความย่ังยืน (Sustainable Risk) 

6.1 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Risk) 

6.1.1 ความต้องการพลังงานสะอาด (Green 

Energy) 

6.1.2 กระแสความต้องการรกัษาส่ิงแวดล้อม 

6.1.3 มาตรฐานการเป�นองค์กรท่ีมีการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน (Sustainable Development 

Organization) 

6.1.4 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ 

ท่ีเข้มงวด 

6.1.5 ผลกระทบจากการเปลีย่นเปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีมีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หร�อบร�การ 

และการจดัหาวัตถุดิบ 

6.1.6 ผลกระทบจากการขาดแคลนน�า (Water 

Scarcity) ท่ีมีต่อกระบวนการผลิตหร�อบร�การ 

6.1.7 ค่าใชจ้า่ยท่ีเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี

ภาคอุตสาหกรรมหร�อธุรกิจท่ีปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ (Carbon Tax) 

6.1.8 สถานท่ีก่อสรา้งท่ีมีความเส่ียงเร�อ่ง

ส่ิงแวดล้อมท่ีสรา้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

 

6.1.1 Compliance Rate ทางด้านส่ิงแวดล้อม ตาม

ข้อกําหนดเกณฑ์ขั้นต�าของทางการ 

6.1.2 หลักเกณฑ์ทางด้านการส่งเสร�มความเป�นองค์กร

แห่งความย่ังยืน 

6.1.3 รายงานการปฏิบัติเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ISO 

14001 

6.1.4 รายงานการลงทุนด้านพลังงานสะอาด 

6.1.5 สามารถวัดได้จากปร�มาณการปล่อยแก๊ส

คารบ์อนไดออกไซด์ ท่ีเกิดจากการผลิตและการ

เดินทางของผู้บร�หารและพนักงาน  

6.1.6 ปร�มาณการปล่อยของเสียจากการผลิต  

6.1.7 ปร�มาณการใชก้ระดาษ  

6.1.8 เปอรเ์ซน็ต์การประหยัดพลังงานและการใชน้�าใน

สถานประกอบการ  
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ประเด็นความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

6.1.9 การเลือกใชว้ัสดุท่ีมผีลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม หร�อมีความเส่ียงต่อความปลอดภัย 

6.2 ความเส่ียงด้านด้านสังคม (Social) 

6.2.1 ความเส่ียงจากการละเมิดสิทธมินุษยชนใน

ห่วงโซอุ่ปทาน เชน่ พนักงาน ลูกค้า สังคม เป�นต้น 

6.2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร 

6.3.3 พฤติกรรมการใชช้วี�ตของคนในสังคม

เปลี่ยนแปลงไป 

6.3.4 ความเส่ียงทางด้านภูมิรฐัศาสตร ์ท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุน 

6.3.5 คนในชุมชนไมเ่ห็นด้วยกับการสรา้งโรงงานใน

บร�เวณพื้นท่ีใกล้เคียงชุมชน 

6.3.6 พนักงานไม่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

เพื่อรองรบัพฤติกรรมของผู้บร�โภคได้ จงึเป�นความ

เส่ียงทําให้ไม่สามารถสรา้งคุณค่าท่ีตอบสนองต่อ

เป�าหมายขององค์กรได้ 

6.3 ความเส่ียงด้านบรรษัทภิบาล (Governance 

Risk) 

6.3.1 การท่ีองค์กรไม่เป�ดเผยข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญ ซึง่

เป�นประเด็นท่ีเป�นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

6.3.2 ความบกพรอ่งในมาตรการกํากับดูแลภายใน

องค์กร 

6.3.3 การไม่ผ่านกฎระเบียบ เชน่ การพจิารณา

ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

6.3.4 การเลือกวัสดุท่ีไม่ได้มาตรฐานในการก่อสรา้ง 

ทําให้ไมไ่ด้รบัอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

 

 

 

 

6.2.1 สามารถวัดได้จากเปอรเ์ซน็ต์ของพนักงานท่ี

ได้รบัการยกระดับทักษะดิจทัิลภายในองค์กร  

6.2.2 เปอรเ์ซน็ต์ของพนักงานท่ีได้รบัการฝ�กอบรมให้

ทราบถึงผลกระทบของ ESG ท่ีมีต่อผลประกอบการ

ของธุรกิจ  

6.2.3 กิจกรรมหร�อโครงการเพื่อสนับสนุนความ

เป�นอยู่ท่ีดีของพนักงาน  

6.2.4 การเคารพสิทธมินุษยชนตลอดห่วงโซอุ่ปทาน

ขององค์กร เป�นต้น 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 สามารถวัดได้จากความแตกต่างหลากหลายของ

ผู้บร�หารและคณะกรรมการของบร�ษัท  

6.3.2 การดําเนินการเพื่อลดการทุจร�ต  

6.3.3 การบร�หารความเส่ียงท่ีครอบคลุมด้าน ESG  

6.3.4 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์ 

6.3.5 การมีโครงสรา้งกํากับดูแลกลยุทธด้์านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7. ความเส่ียงด้านเหตุการณ์ว�กฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ 

(Emergency & Crisis Risk) 

7.1 การลงมติวาระต่างๆในการประชุมว�สามญัผู้ถือ

หุ้น ท่ีเกิดจากความขัดแย้งของผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

 

 

7.1 การเจรจากับลกูค้า พันธมิตรหร�อคู่แขง่ทางธุรกิจมี

แนวโน้มหร�อเง�่อนไขบางประการท่ีไม่ได้เป�นไปตาม

คาดหมาย  



 

72 
 คู่มอืการบร�หารความเส่ียง  : ทบทวน ธนัวาคม 2564 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ประเด็นความเส่ียง / Risk Areas Key Risk Indicators 

7.2 ป�ญหาขัดแย้งและการแขง่ขันทางธุรกิจ หาก

ล่าชา้ในการตัดสินใจหร�อการเจรจาต่อรอง อาจทํา

ให้เกิดความเสียหายและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การระบุป�จจัยเส่ียง และตัวชี้วัดความเส่ียง กลุ่มท่ี 2   

Risk Areas Risk Factors Risk Indicators 

1. การออกแบบไม่ถูกต้อง  

    - ความครบถ้วนตาม TOR 

    - ความถูกต้องทางเทคนิค

ว�ศวกรรม 

1.1 ผู้ออกแบบ 

1.2 ข้อมูลประกอบการออกแบบ 

1.3 เวลาท่ีใชใ้นการออกแบบ 

1.4 การแก้แบบโดยเจา้ของ 

1.1 การรอ้งเร�ยนจาก 

     - ผู้จดัการโครงการ 

     - ผู้ควบคุมงาน 

     - เจา้ของโครงการ 

2. การบร�หารโครงการผิดพลาด 

    - Cost Over Budget 

    - เสรจ็ไม่ทันส่งมอบงาน 

    - การแก้ไขงาน / Rework 

2.1 ผู้บร�หารโครงการ 

2.2 งบประมาณโครงการ 

2.3 Subcontractor 

2.4 แบบก่อสรา้ง 

2.5 เวลาสําหรบัโครงการ 

2.1 Progress Report 

2.2 รายการขอแก้ไขงาน 

2.3 รายงานค่าใชจ้า่ยโครงการ 

3. การเสนอราคาประมูล

ผิดพลาด 

3.1 การคํานวณราคาผิดพลาด 

3.2 การทําความเข้าใจ TOR 

ผิดพลาด 

3.3 ราคาวัสดุ อุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงสูง 

3.1 รายงานการตรวจสอบราคา 

4. การจดัซือ้ ผิดพลาด ราคาสูง 4.1 ความรูเ้ก่ียวกับสินค้า 

4.2 ความรูเ้ก่ียวกับผูข้าย 

4.3 ความรูเ้ก่ียวกับภาวะตลาด 

4.4 ทักษะการเจรจาต่อรอง 

4.1 รายงานการว�เคราะห์ราคาและ

แนวโน้มราคาตลาดสําหรบัสินค้า

รายการสําคัญ ๆ 

5. การควบคุมงานก่อสรา้ง

ผิดพลาดมีการแก้ไขงาน เป�น

จาํนวนมาก 

5.1 Subcontractor 

5.2 ความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบ 

5.3 การกํากับควบคุมของหัวหน้า

งาน 

5.4 คุณภาพของวัสดุ 

5.1 รายงานการปฏิบัติงาน

ประจาํวัน 

5.2 รายงานเหตุการณ์ผิดปรกติ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

Risk Areas Risk Factors Risk Indicators 

6. พนักงานทุจร�ต 6.1 หัวหน้างาน 

6.2 การควบคุมงาน 

6.3 ระเบียบปฏิบัติงาน 

6.1 รายงานเหตุการณ์ผิดปรกติ 

7. ทรพัย์สินขององค์กร สูญหาย 7.1 ทะเบียนทรพัย์สิน 

7.2 การตรวจนับทรพัย์สิน 

7.3 การบันทึกรายการทรพัย์สิน 

7.1 รายงานการตรวจนับทรพัย์สิน 

8. เกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงในการ

ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ�าแรงสูง 

8.1 คุณภาพของอุปกรณ์ 

8.2 ความรูค้วามสามารถของ

พนักงานผู้ติดต้ัง 

8.3 ผู้ควบคุมงาน 

8.1 รายงานอุบัติเหตุการทํางาน 

8.2 รายงานเหตุการณ์ผิดปรกติ 

9. ระบบงานสารสนเทศใชง้าน

ไม่ได้ 

9.1 เคร�อ่งคอมพิวเตอร ์Servers 

9.2 Application and Software 

9.3 LAN and Networks 

9.4 Users 

9.5 Computer Virus 

9.1 รายงานเหตุการณ์ผิดปรกติ 

9.2 System Notification 

 

หมายเหตุ :      (1)  Risk Area คือ ประเด็นท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 

(2) Key Risk Factor คือ เป�นตัวชีบ้อกความเส่ียงล่วงหน้า (Early Warning) ท่ีทําให้เรา

สามารถหร�อมีเวลาท่ีจะแก้ป�ญหาได้ก่อนท่ีจะกลายเป�นเหตุการณ์รา้ยแรง 

(3) Risk Indicator คือ เป�นตัวชีบ้อกความเส่ียง ท่ีทําให้สามารถหร�อ มีเวลาท่ีจะแก้ป�ญหา

ได้ก่อนท่ีจะกลายเป�นเหตุการณ์รา้ยแรง 
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