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1. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองคกร  

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณท่ีมีความไมแนนอน หรือสิ่งท่ีทําใหแผนงานหรือการดําเนินการอยู  
ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกรในท่ีสุด  
ท้ังในแงของผลกระทบที่เปนตัวเงิน หรือ ผลกระทบท่ีมีตอภาพลักษณและช่ือเสียงองคกร  

การบริหารความเส่ียงองคกร คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรทุกคน  เพื่อชวยใน

การกําหนดกลยุทธและการดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงช้ีเหตุการณ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  เพื่อใหไดรับความมั่นใจ

อยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.  โครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

โครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลจะชวยในการประเมิน ควบคุม และติดตามความเส่ียง

ของแตละฝายงาน และทําใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานในการบริหารความเส่ียงโดยทุกคนในองคกรอยูภายใตกรอบ

เดียวกัน 

โครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  ประกอบดวย 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) พิจารณาอนุมัติ 

ก. กรอบการบริหารความเส่ียง 

ข. นโยบายการบริหารความเส่ียง และ  

ค. แผนธุรกิจ 3 ป 

2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการ

บริหารความเส่ียง 

3) กํากับดูแลในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

ก. การบริหารความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ข. การจัดทํารายงานสรุปสถานะความเส่ียง และสรุปรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท่ีผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  
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ค. ทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละครั้ง

หรือทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

อยางมีนัยสําคัญ 

ง. กํากับดูแลฐานะเงินกองทุนของบริษัท ใหอยูในระดับท่ีมั่นคงและเพียงพอท่ีจะรองรับการ

ดําเนินธุรกิจท้ังในปจจุบันและอนาคตอยางเหมาะสม 

จ. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหนวยงานบริหาร 

ความเสี่ยงใหสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและสมบูรณ ไดรับการจัดสรร

ทรัพยากรใหอยางเพียงพอ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) สอบทานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 

2) กํากับดูแลและติดตามการจัดการของฝายบริหาร    

3) ทบทวนขอบเขตการปฏิบัติงาน และทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

4) รายงานตอคณะกรรมการบรษัิทฯ เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยตอง

ครอบคลุมความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอบริษัท ท้ังในทางการเงินและท่ีมิใชทางการเงิน 

2) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธการบริหารความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง

ของบริษัท 

3) ติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหนาในการบริหารความเส่ียงและสิ่งท่ีตองดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข เปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียงและ

นโยบายการบริหารความเส่ียงและกลยุทธท่ีกําหนดตามความเหมาะสมและรายงานใหคณะกรรมการ

บริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

4. กรรมการผูจัดการ มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) ติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญท้ังองคกร และทําใหมั่นใจไดวามีแผนการจัดการท่ีเหมาะสม 

2) สงเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียงและทําใหมั่นใจไดวากระบวนการบริหารความเส่ียงไดรับการ

ปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร 
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5. หัวหนาหนวยงานบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) ควบคุมการดําเนินงานของหนวยงานบริหารความเส่ียง  

2) รับผิดชอบในการจัดใหมีการรายงานสถานะความเส่ียง  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหาร 

ความเส่ียงตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

6. หนวยงานบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบริหาร ใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) ชวยใหหนวยงานภายในบริษัทสามารถระบุ ประเมิน และบริหารความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับ

ท่ียอมรับได รวมท้ังติดตามสถานะความเส่ียงอยางตอเนื่อง และทบทวนมาตรการบริหารความเส่ียงให

เหมาะสมกับสถานการณ 

3) จัดทํารายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง  ตอ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3.  ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอบเขตการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และครอบคลุมประเภทความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือ

การดํารงอยูของบริษัทฯ ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนด นโยบาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และการ

นําไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอกซ่ึงรวมถึง 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี  

2) ความเสี่ยงดานการประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงเกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิด

ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และ

การพิจารณารับประกันภัย 

3) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ขาดธรรมาภิบาลในองคกร หรือขาดการควบคุมท่ีดี ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 

ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของขอมูล หรือเหตุการณภายนอก 

4) ความเสี่ยงดานตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ ราคาของสินทรัพยท่ีลงทุน ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ 
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5) ความเสี่ยงดานเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภารพท่ีไดตกลงไวกับบริษัท 

รวมถึงโอกาสท่ีคูสัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงดานเครดิต 

6) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพัน 

เมื่อถึงกําหนด  เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ

สามารถจัดหาเงินมาชําระไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาท่ีจะยอมรับได 

7) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ หมายถึง   

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามเกณฑ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

4.  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อใหข้ันตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมี
ระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร โดยมีข้ันตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคกร
ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี  

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

2. การกําหนดวัตถุประสงค   

3. การระบุความเส่ียง   

4. การประเมินความเส่ียง   

5. การตอบสนองความเส่ียง   

6. กิจกรรมการควบคุม  

7. ขอมูลและการติดตอส่ือสาร   

8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน   

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร  

สภาพแวดลอมภายในองคกร  เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนด 
กลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง สภาพแวดลอมภายในองคกร 
หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของผูบริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝายบริหารและวิธีการ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร สงผลใหมีการสราง
จิตสํานึก การตระหนักและรับรูเรื่องความเส่ียง และการควบคุมแกพนักงานทุกคน 
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2. การกําหนดวัตถุประสงค  

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อใหหนวยงานสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิผล และกอใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ  

และสามารถลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

อีกท้ัง ยังไดกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจท่ีชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดน้ันมีความสอดคลองกับ

เปาหมายเชิงกลยุทธและความเส่ียงท่ียอมรับไดโดยการบริหารจัดการใหอยูในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

3. การระบุความเสี่ยง 

ในกระบวนการระบุความเส่ียง  บริษัทฯ ไดพิจารณาปจจัยความเส่ียงทุกดานท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ความเส่ียงดาน 
กลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเหตุการณท่ีอาจ
เกิดข้ึน แหลงความเส่ียงท้ังจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ท่ีอยูภายนอกองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอวัตถุประสงค/เปาหมาย 
ขององคกร เชน 

 วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมในการแขงขันท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

 ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมท่ีสงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร 

 การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร 

สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ท่ีอยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายขององคกร เชน 
● ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบ

และเทคโนโลยี 

● ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมูล และกระบวนการตัดสินใจท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

● ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร 

● นโยบาย วัตถุประสงคและกลยุทธองคกร 

● การรับรู คุณคาและวัฒนธรรมองคกร 

● โครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

การระบุความเส่ียงอาจดําเนินการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการท่ีรับผิดชอบในแผนงานหรือ 
การดําเนินการน้ัน และรวบรวมประเด็นความเส่ียงสําคัญท่ีไดรับความสนใจหรือเปนประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามาจัดทํา
ภาพรวมความเส่ียงขององคกร  
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บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานประเมินความเส่ียง ซึ่งมีหนาท่ี ระบุความเสี่ยงดวยวิธีการจาก การสัมภาษณ 
(Interviews) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) การระดมสมอง (Brainstorming) และการใช Check Lists  
หรือ การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment – CSA)  

4. การประเมินความเสี่ยง  

สําหรับการประเมินความเส่ียงเปนข้ันตอนท่ีจะตองดําเนินการตอจากการระบุความเส่ียง โดยการประเมินความเส่ียง
ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก 

1. การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาท้ังในทางบวก

และทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะตองมีการระบุถึงปจจัยท่ีมีผลตอผลกระทบและ

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ีเหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ อาจจะเกิดผลท่ีตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลาย

ดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเส่ียงท่ีดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน รวมถึงประสิทธิผล

ของมาตรการดังกลาวดวย 

2. การประเมินระดับความเสี่ยง จะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหความเส่ียง 

เทียบกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ในกรณีท่ีระดับของความเส่ียงไมอยูในระดับท่ียอมรับไดของเกณฑ

การยอมรับความเสี่ยง ความเส่ียงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที ดังแสดงตามแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         แผนภาพ :  ความเสี่ยงกอน/หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 

ความเส่ียงคงเหลือ 
หลังการจัดการ หรือ
การควบคุมที่มีอยู 

การจัดการความเส่ียง
เพ่ิมเติม 

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ความเส่ียงคงเหลือ 
ที่ยอมรับได 

ความเสี่ยงที่ 

เกิดขึ้นกอน 

บริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

การจัดการหรือการ
ควบคุมที่ดําเนินอยู 

การจัดการ 
ที่ดําเนินอยู 
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(1) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

หมายถึง ความเปนไปไดท่ีความเส่ียงหรือเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึน ซึ่งในการพิจารณาระดับของโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึน มักจะใชขอมูลท่ีผานมา อยางไรก็ตามในกรณีท่ีเปนเหตุการณท่ีไมเคยมีมากอน อาจจะใชขอมูลของเหตุการณใน
ลักษณะเดียวกันท่ีไดเคยเกิดข้ึน ในหนวยงานอื่น ขอมูลท่ีไดจากการคนควา หรือประสบการณของผูประเมิน โดยเกณฑใน
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

 (2) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน ซึ่งอาจเปนมูลคาความเสียหาย ความมี
นัยสําคัญตอเปาหมาย ความออนไหว (Sensitive) ตอประชาชน ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดตามมา จะตอง
พิจารณาใหครอบคลุมผลกระทบ 5 ดาน ซึ่งไดแก 

ก) ผลกระทบดานการเงิน คือ ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ 
ซึ่งสามารถแปลงใหอยูในรูปของตัวเงินได 

ข) ผลกระทบดานการดําเนินงาน คือ ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ไดแก ผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการตางๆ และจากการใหบริการรถไฟฟาฯ 

ค) ผลกระทบดานชื่อเสียง คือ ผลกระทบท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงและภาพพจนของบริษัทฯ ไม
วาจะเปนผลจากการดําเนินงานท้ังทางตรงและทางออม 

ง) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผลกระทบที่กอใหเกิดปญหาหรือความเสียหายตอระบบ
สารสนเทศ ระบบงานตางๆ และขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ 

จ) ผลกระทบดานการบริหารจัดการภายในองคกร คือ ผลกระทบท่ีกอใหเกิดปญหาหรือความไมพึงพอใจ
ในการทํางาน 

การวัดระดับโอกาสและผลกระทบ บริษัทฯ เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหแบบตางๆ ประกอบกันตามความ

เหมาะสมของแตละความเส่ียง ไดแก การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหกึ่งคุณภาพก่ึงปริมาณ  และการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ (เปนการใชตัววัดท่ีเปนตัวเลข เชน จํานวนเงินท่ีสูญเสีย จํานวนขอรองเรียน รอยละความลาชาเทียบกับแผนงาน  

เปนตน)  โดยมีการการวิเคราะหเชิงปริมาณและอาศัยการเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลท่ีเก่ียวของ รวมถึงการใชแบบจําลอง

หรือวิธีการทางคณิตศาสตรชวยในการกําหนดคาตัวเลข โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) ซึ่ง

เปนการระบุวาความเส่ียงน้ันมีตัวช้ีวัดอะไรบาง 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินระดับโอกาสและผลกระทบไว 5 ระดับ ซึ่งในการประเมิน 

ความเส่ียงน้ันๆ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเปนผูพิจารณากําหนดเกณฑประเมินระดับโอกาสและผลกระทบสําหรับ

ความเส่ียงน้ัน ๆ โดยเฉพาะตอไป 



 

~ 8 ~ 

 

3. ระดับความเสี่ยง คือ ตัวช้ีวัดท่ีใชในการกําหนดความสําคัญของความเส่ียง โดยคาระดับความเสี่ยงไดจาก 

การนําโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณารวมกัน ดังน้ี  

 
 

ระดับความเส่ียงท่ีไดจากการคํานวณตามสูตรขางตน หากมีคาตํ่า หมายถึงความเส่ียงอยูในระดับตํ่า และหากมี
คาสูงข้ึน ความเส่ียงจะมีระดับสูงข้ึน โดยความหมายของแตละระดับความเสี่ยงแสดงดังตารางดังน้ี  

ระดบัความเสี่ยง คําอธิบาย 
1-3  ตํ่า 
4-9  ปานกลาง 

10-16  สูง 
มากกวา 16  สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ผลกระทบ 
 

โอกาสท่ีจะเกิด 
1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 

4 = สูง 4 8 12 16 20 

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 = นอย 2 4 6 8 10 

1 = นอยมาก 1 2 3 4 5 

โซนสีเขียว 
ระดับต่ํา 

(Low = L) 

 โซนสีเหลือง 
ระดับปานกลาง
(Medium = M) 

 โซนสีสม 
ระดับสูง 

(High = H) 

 โซนสีแดง 
ระดับสูงมาก 

(Extreme = E) 

โอกาส:ผลกระทบ 
1 = 1:1 
2  = 1:2 
2 = 2:1 
3 = 1:3 
3 = 3:1 

 
 
 

 โอกาส:ผลกระทบ 
4  =  1:4 
4  =  2:2 
4  =  4:1 
5  =  1:5 
5  =  5:1 
6  =  2:3 
6  =  3:2 
8  =  2:4 
8  = 4:2 

โอกาส:ผลกระทบ 
 9  =  3: 3 
10  =  2:5 
10  =  5:2 
12  =  3:4 
12  =  4:3 
15  =  3:5 
15  =  5:3 
16  =  4:4 

 

โอกาส:ผลกระทบ 
20  =  4:5 
20  =  5:4 
25  =  5:5 

 

ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (I) 
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หลังจากไดรับผลการประเมินแลว หนวยงานบริหารความเส่ียง/ฝายจัดการจะดําเนินการ ดังน้ี 

 วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน โดยใช Risk Map ขางตน และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความเส่ียง 

 นําเสนอผลการประเมินตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร เพื่อดําเนินการคัดเลือกความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีตองจัดการดูแล

รวมถึงการกําหนดฝายจัดการท่ีรับผิดชอบ(Risk Champion) เพื่อดําเนินการจัดหามาตรการจัดการความเส่ียง

เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

 นําเสนอประเด็นความเส่ียงและมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดใหตองจัดการดูแลเพิ่มเติมตอคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือทราบ 

 การกําหนดเกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับได ( Risk Appetite ) 

เกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับได ( Risk Appetite )  เปนตัวช้ีวัดเพ่ือทําหนาท่ีกํากับติดตามผลการดําเนินงาน มีการ

กําหนดมิติของ Risk Appetite  ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท้ัง 2 ดาน เปนเกณฑช้ีวัด โดยกําหนดใหระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดอยูในระดับนอยมาก - ปานกลาง (ระดับคะแนน  1-9) 

5. การตอบสนองความเสี่ยง  

การกําหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะดําเนินการตอท่ีประชุมคณะผูบริหาร

เพื่อพิจารณา และขออนุมัติการจัดการกับความเส่ียงน้ันจากคณะกรรมการบริหารโดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการ

ความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite)   กับตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับประโยชนท่ี

จะไดรับ  รวมถึง ขอกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได คือ ระดับความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได โดยยังคงใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจและ

บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 ท้ังน้ีในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียง บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมมีการ

จัดการความเส่ียง ซึ่งอาจไมสมเหตุสมผล หรือความเส่ียงท่ีสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ แตโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน

นอยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาดําเนินการเปนกรณีๆ ไป  หรือดําเนินการไปพรอมกับความเสี่ยงอื่นๆ  
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แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

ก. การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเส่ียง มักใชในกรณีท่ี 

ความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ข. การรวมจัดการ (Share) เปนการรวมหรือถายโอนความเส่ียงท้ังหมดหรือบางสวนไปยังบุคคล/หนวยงานภายนอก

องคกร ใหชวยแบกรับภาระความเส่ียงแทน เชน การซ้ือกรมธรรมประกันภัย 

ค. การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึน ใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 

ง. การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปจจุบันอยูในระดับท่ียอมรับได โดยไมตองดําเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาส

หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มักใชกับความเสี่ยงท่ีตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนท่ีไดรับ 

6. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คือ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีสามารถ

ยอมรับได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกร ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกิดความเส่ียง

และขอผิดพลาดต้ังแตแรก 

2.  การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพ่ือใหคนพบขอผิดพลาดท่ีไดเกิดข้ึนแลว 

3.  การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ 

4.  การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

และปองกันไมใหเกิดซํ้าอีกในอนาคต 

ท้ังน้ี  ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคํานึงถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุน กับผลประโยชน 

ท่ีคาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคประกอบดังน้ี 

- วิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 

- การกําหนดบุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมน้ัน ซึ่งควรมีความรับผิดชอบดังน้ี 

 (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีไดดําเนินการอยูในปจจุบัน 

 (2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง 

- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
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7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร   

สารสนเทศเปนส่ิงจำเปนสําหรับบริษัทฯ ในการบงช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ
กับองคกรท้ังจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรในองคกรอยาง
เหมาะสมท้ังในดานรูปแบบและเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบได รวมถึงเปนการรายงาน
การบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อใหทุกคนไดรับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และผลของการบริหารจัดการความเส่ียง
เหลาน้ัน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการส่ือสาร
ระหวางหนวยงาน  

การบริหารความเส่ียงควรใชท้ังขอมูลในอดีตและปจจุบัน ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของเหตุการณและชวย

คาดการณการปฏิบัติงานในอนาคต สวนขอมูลปจจุบันมีประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการ สายงาน หรือหนวยงานซึ่งชวยใหสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเปนเพื่อใหความเส่ียงอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

8. การติดตามประเมินผลและการรายงาน 

กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการภายในบริษัทฯ มีความจําเปนตองไดรับการส่ือสารถึงการประเมิน 

ความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการบริหารความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโนมของความเส่ียงหลัก รวมถึงการ

เกิดเหตุการณผิดปกติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวา 

 เจาของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะห และบริหารความเส่ียงท่ีอยู

ภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสมํ่าเสมอ และเหมาะสม 

 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรับการรายงานถึงความคืบหนา 

ในการบริหารความเส่ียง และแนวโนมของความเส่ียงตอผูบริหารท่ีรับผิดชอบและคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

 ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวมีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติใชจริงเพ่ือ

ปองกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในอยู เสมอเพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณหรือความเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 

หนวยงานบริหารความเส่ียงจะประสานงานใหฝายจัดการท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะความเส่ียง รวมถึง

กระบวนการบริหารความเส่ียงใหท่ีประชุมผูบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ/พิจารณาตอไป 
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5.  ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน เช่ือถือได รวดเร็ว และมีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ขนาด ลักษณะ และความซับซอนของธุรกิจ โดยสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเส่ียงรวมถึงการ

นําขอมูลไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง ยังจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัย มีการกําหนดสิทธ์ิใน

การเขาถึงขอมูลของบุคลากรเฉพาะที่เกี่ยวของ และจัดใหมีระบบสํารองขอมูลรวมท้ังระบบการกูคืนขอมูลในกรณีท่ีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินข้ึน รวมท้ัง ไดมีการกําหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับขอมูลและระบบสารสนเทศอยางนอย 

ปละ 1 ครั้ง 

6. วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคกร และดําเนินการเพ่ือใหการ

บริหารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการทํางานของพนักงานทุกคน โดยไดดําเนินการดังน้ี 

1) คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ไดกําหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหาร 

ความเส่ียง และสื่อสารวัตถุประสงคและประโยชนท่ีจะไดรับจากการบริหารความเส่ียงขององคกรไปยัง

พนักงานทุกคนเพ่ือใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการบริหารความเส่ียง 

2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจ กรอบการบริหารความเส่ียง และ 

ความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการจัดการความเส่ียง และสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเส่ียง  เพ่ือให

รวมกันตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอฝายงาน องคกร และผูท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง

ยังไดสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกร 

3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเขากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ และ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


