
 

 

 
การบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรซึ่ง            

เ ป็นกลไกหนึ่ งที่ส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และการเ พ่ิมพูนมูลค่า ให้ กับ ผู้มี ส่วนได้เสีย                               
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าของความเส่ียง มี
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเส่ียงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่
บริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมทัง้ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุก
คนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยปฏิบั ติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหาร
ความเ ส่ียง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการก า กับดูแลกิจการที่ดี                           
เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความ                      
ไม่แน่นอนในผลการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วย                                   
8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

เป็นการพิจารณาขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือท าความเข้าใจหลักการ และเหตุผลในการก าหนด 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพ่ือให้การก าหนดปัจจัยเส่ียงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคัญภายในองค์กร                                   
ซึ่งทางบริษัทฯ ก าหนดกลยุทธ์ โดยเร่ิมจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณาก าหนดพันธกิจประจ าปี ให้สอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการน ากลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) นับเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดแผนงานประจ าปี และงบประมาณโดยพิจารณาจากกิจกรรม
ต่างๆ รวมทัง้ก าหนด KPIs เพ่ือใช้วัดผลความส าเร็จของทุกกิจกรรม 
 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัทฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคลเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์
ความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทฯต้องการ                 
จะบรรลุไม่ใช่การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ 

 
3. การช้ีบ่งเหตุการณ์ (Event Identification) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือระบุเหตุการณ์ความเส่ียง                  
โดยพิจารณาแจกแจง กระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ 
เพ่ือระบุเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอนที่ท าให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหายหรือเสียโอกาส ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทฯ โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน 
และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์หรือความไม่แน่นอน เพ่ือให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเส่ียง                              
มีความครอบคลุมทุกกิจกรรม น าเหตุการณ์ความเส่ียง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุ
ของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเส่ียง และพิจารณาต้นเหตุของ 



 

 

 
 
 

ความสัมพันธ์ เพ่ือก าหนดเป็นปัจจัยเส่ียง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเส่ียง (Risk Categories)            
ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงได้จ าแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

- Strategic Risk คือ ความเส่ียงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
- Operation and Compliance Risk คือ ความเส่ียงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ และ การ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

- Financial Risk คือ ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน 
 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเส่ียงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการวัดระดับความเส่ียงว่า                         

อยู่ ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งจะท าการวัดระดับความเส่ียง                               
โดยธรรมชาติของปัจจัยเส่ียงที่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ (Inherent Risk) และท าการวัดระดับความเส่ียงอีก
ครั้งภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเส่ียงนั้น ๆ (Residual Risk) โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 การประเมินระดับความเส่ียง โดยน าเหตุการณ์และปัจจัยเส่ียงที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอน                    
ก่อนหน้านี้ มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถ่ีหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพ่ือระบุ
ระดับความส าคัญของความเส่ียง 

4.2 การจัดระดับความเส่ียง เป็นการพิจารณาปัจจัยเส่ียงที่มีหลายตัว น ามาจัดระดับความเส่ียง                        
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเส่ียงน าไปก าหนดแผนการจัดการความเส่ียง 
เพ่ือลดระดับความเส่ียง และอยู่ในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

 
5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการก าหนดไว้เพ่ือลดระดับ 
ความเส่ียงให้อยู่ ในระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน                           
ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลังมีการก าหนดแผนจัดการความเส่ียง (Risk Response) 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณเวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่  เพ่ือลด ป้องกันโอกาสที่จะเกิด                 
เหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนด าเนินการคุ้มค่า 
หรือน้อยกว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเส่ียงที่มีการระบุไว้ 
 
6. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) 

หลังจากประเมินระดับความเส่ียง และจัดระดับความเส่ียงซึ่งท าให้ทราบความเส่ียงที่คงเหลืออยู่ 
และความเส่ียงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเส่ียงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเส่ียง (Risk Owner) 
จะต้องพิจารณาแผนการด าเนินการ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง โดยค านึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องค านึงถึงลักษณะ
ของความเส่ียง ระดับของความเส่ียงและต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนัน้ๆ เปรียบเทียบกับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงได้มีการก าหนดให้เจ้าของความเส่ียง 
(Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance  

 



 

 

 
 
Indicator) เพ่ือวัดผลส าเร็จของแผนบริหารความเส่ียง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการ                     

กับความเส่ียงอยู่ด้วยกัน 4 วิธ ีดังนี้ 
 

6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเส่ียงที่อยู่ ในระดับสูงมากหรือหน่วยงาน                                  
ไม่อาจยอมรับความเส่ียงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการ
อย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเส่ียงนั้น                          
ด้วยการหยุดด าเนินการยกเลิกโครงการลดเนื้องานของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่ก าหนดไว้                   
ตามโครงการ เป็นต้น 

6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายใน                          
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นความเส่ียงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยาก                 
หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับ
ความเส่ียงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียงด้วยการท าประกันภัย หรือกรณีความ
เส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา 
เป็นต้น 

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเส่ียงเหล่านัน้
เกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายใน
หรือปรับปรุงระบบการท างาน โดยออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหาคู่มือ                     
การปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเส่ียงจากการท างานผิดพลาดหรือหากเป็นความเส่ียงที่เกิดจาก                   
ปัจจัยภายนอก ก็อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือลดผลกระทบหรือความรุนแรง                  
ของความเส่ียง 

6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเส่ียงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเส่ียงที่อยู่ในระดับ                  
ความเส่ียงต ่า หรือเป็นความเส่ียงที่มีต้นทุนในการจัดการความเส่ียงสูงมากจนไม่คุ้มค่า                              
กับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเส่ียงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร หรืออาจมีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้  แต่บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้                             
บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น 

 
 7. การติดตามผล (Monitoring) 

เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเส่ียง ตามที่ผู้ รับผิดชอบความเส่ียง                                         
มีการก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงว่ามีประสิทธิผลหรือไม่                           
หากหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงแล้วยังมีความเส่ียงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่               
ควรพิจารณาต่อไปว่าเป็นความเส่ียงที่อยู่ ในระดับใด และมีวิ ธีการจัดการความเส่ียงนั้นอย่างไร                          
จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงพิจารณาให้ความเห็นรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 

 
8. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

การบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการจะเกิดข้ึนได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร 
ดังนัน้การให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนเอง ต่อระบบบริหารความเส่ียง             



 

 

        

เชิงบูรณาการของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน จะต้องมีการวางระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร                                      
ที่มีประสิทธิผล ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการส่ือสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง 
โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเส่ียง (Risk Owner) รายงานสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริง หลังจากมีการจัดท า
ก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 

 


