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ทําไมตองมีการบริหารความเสี่ยง

เปนแนวทางท่ีชวยใหองคกรมุงสู Good Governance
 SET กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับ         

ดูแลกิจการท่ีดี 15ขอ  ซึ่งมี Risk Management รวมอยูดวย
 เปนหนาท่ีของผูบริหารองคกรท่ีตองจัดใหมีระบบบริหาร   

ความเส่ียงเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร และ Stakeholder
 สาเหตุของความลมเหลวขององคกรสวนหนึ่งมาจากการท่ีไมมี      

ระบบบริหารความเส่ียง

วัตถประสงคการดําเนินงาน (Operations)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic)

วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง

วัตถุประสงคการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

วัตถุประสงคการรายงาน (Reporting)

วตถุประสงคการดาเนนงาน (Operations)

หลักการบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO
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สภาพแวดลอมในองคกร (INTERNAL ENVIRONMENT) 

วัฒนธรรมขององคกร 
จริยธรรมของบุคลากร 
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ั ิ ี่ ี  ี ่มุมมองและทศันะคติทีมีตอความเสียง
ปรัชญาในการบริหารความเส่ียง 
ระดับความเส่ียงที่องคกรสามารถยอมรับได(Risk Appetite) 

การกําหนดวัตถุประสงค (OBJECTIVE SETTING) 

ความเส่ียงเปนส่ิงที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร ดังน้ันการกําหนดและทําความเขาใจในวัตถุประสงคของ
องคกรจึงเปนขั้นตอนแรกที่ตองกระทําเพื่อกําหนดหลักการและ
ทิศทางในกระบวนการบริหารความเส่ียง ทศทางในกระบวนการบรหารความเสยง 

ตัวอยางวัตถุประสงค

กระทรวงคมนาคม

สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนการขนสง 

เปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาค 

้จัดใหมโีครงสรางพื้นฐานและบริการดานคมนาคมอยางมี
บูรณาการ 

 กรมการขนสงทางอากาศ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาอากาศยานใหสูงขึ้น

ผูใชบริการทาอากาศยานไดใชการคมนาคมขนสงทางอากาศท่ี
มีความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว 
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การระบุเหตุการณ (EVENT IDENTIFICATION) 

มีเหตุการณหรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคที่องคกรไดต้ังไว 
พิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอก และใหครอบคลุมในทุก
ประเภทของความเส่ียงเพ่ือใหผบริหารไดรับขอมลทีเ่พียงพอในประเภทของความเสยงเพอใหผูบรหารไดรบขอมูลทเพยงพอใน
การนําไปบริหารจัดการได 
ปจจัยเส่ียงที่ไมไดถูกระบุในขั้นตอนน้ีจะไมถกูนําไปบริหาร
จัดการซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรในภายหลังได 

แนวทางในการระบุเหตุการณ

แตงต้ังคณะทํางานตรวจสอบความเส่ียง (Risk Review Team) คือ
การกําหนดตัวคณะทํางานไมวาจะเปนบุคลากรในองคกรหรือจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาทําการศึกษาขอมูลเอกสาร สัมภาษณและระดม
สมองกับเจาหนาที่ทกระดับ เพื่อพัฒนาฐานขอมลเก่ียวกับความเส่ียงสมองกบเจาหนาททุกระดบ เพอพฒนาฐานขอมูลเกยวกบความเสยง
ที่องคกรเผชิญอยูใหครอบคลุมทุกภารกิจขององคกร

แนวทางในการระบุเหตุการณ

การประเมินดวยตนเอง (Risk Self Assessment) เปนแนวทางจาก
ดานลางสูดานบน (Bottom up approach) คือการใหเจาหนาที่ทุกระดับ
ไดทบทวนวากิจกรรมที่ตนเองทําอยูทุกวันมคีวามเส่ียงอะไรบาง แลว
เสนอตอผบังคับบัญชา ซึ่งแนวทางน้ีอาจทําโดยใชแบบสอบถาม หรือการเสนอตอผูบงคบบญชา ซงแนวทางนอาจทาโดยใชแบบสอบถาม หรอการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิระบุความเส่ียงในแตละดาน
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ตัวอยางการระบุเหตุการณ

ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน -ขาดทักษะ, ความชํานาญและ
ความรูเฉพาะทาง

ความปลอดภัย เกิดอบัติเหต หรือไดรับความปลอดภย -เกดอุบตเหตุ หรอไดรบ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี/นวัตกรรม -เทคโนโลยีลาสมัย
-ถูกละเมิดลิขสิทธิ์

ส่ิงแวดลอม -สรางมลพิษแกชุมชนรอบขาง 
-สรางความเดือดรอนแก

ประชาชน

ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงดานการเงิน  งบประมาณ  -เบิกจายงบประมาณไมทนั
ตามกําหนดเวลา 

-งบประมาณไมเพียงพอตอ
ํ ิ   การดาเนนงาน  

หนีส้นิ  -องคกรขาดสภาพคลองใน
การชําระหนี้

-เกิดหนีสู้ญจากลูกหนี ้ 

ตลาดสินคาและการเงิน  -การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยน, 
ดอกเบี้ย ฯลฯ  

ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงดานกลยุทธ  การบริหารงาน การบริหารงาน -กําหนดกลยุทธผิดพลาดไม
สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคกร  

การนํากลยุทธไปปฏบิัติ -กิจกรรมตามแผนกลยุทธไม
สามารถนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคองคกรได  

การแขงขันทางกลยุทธ -กลยุทธขององคกรขาดการ
พัฒนาใหทนัตอสถานการณ
จนไมสามารถแขงขันกับ
คูแขงได
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ประเภทความเส่ียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ 

การละเมิดสญัญา -ดําเนินงานไมเสรจ็ตาม
กําหนดในสัญญา

-กระบวนการดําเนนิงานไม
ป ไป   เปนไปตามขอตกลง 

การเปลี่ยนแปลงกฏ
ระเบียบ

-ผูเสียผลประโยชนหรือ
บุคลากรในองคกรตอตาน
กฏระเบียบใหม

-องคกรไดรับความเสียหาย
ในทางใดทางหนึ่งจากการ
เปล่ียนแปลงกฏหมาย

การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT) 

ประเมินวาแตละปจจัยเส่ียงน้ันมีโอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด และ
หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามา
จัดลําดับวาปจจัยเส่ียงใดมีความสําคัญมากนอยกวากันเพื่อจะไดกําหนด
มาตรการตอบโตกับปจจัยเส่ียงเหลาน้ันไดอยางเหมาะสม มาตรการตอบโตกบปจจยเสยงเหลานนไดอยางเหมาะสม 
ประเมินผลกระทบ (Impact) 
ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
คํานวณระดับความเส่ียง (Risk Exposure) เพื่อจัดลําดับ

ตัวอยางโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีเปนความเส่ียง

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีที่เกิดขึน้ ความถ่ีที่เกิดขึน้ ((เฉล่ียเฉล่ีย)) ระดับคะแนนระดับคะแนน

สูงมากสูงมาก มากกวา มากกวา 11  ครั้งตอเดือนครั้งตอเดือน 55

สูงสูง

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

นอยมากนอยมาก

ระหวางระหวาง11--66  เดือนตอครั้งเดือนตอครั้ง

ระหวาง ระหวาง 66--1212  เดือนตอครั้งเดือนตอครั้ง

มากกวามากกวา  1 1 ปตอครั้งปตอครั้ง

มากกวา มากกวา 55  ปตอครั้งปตอครั้ง

44

33

22

11
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ตัวอยางผลกระทบตอองคกร (ดานการเงนิ)

ผลกระทบตอองคกรผลกระทบตอองคกร ความเสียหายความเสียหาย ระดับคะแนนระดับคะแนน

สูงมากสูงมาก

สูงสูง

มากกวา มากกวา 10 10 ลานบาทลานบาท

55แสนบาท แสนบาท --10 10 ลานบาทลานบาท
55
44

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

นอยมากนอยมาก

11แสนบาทแสนบาท -- 55  แสนบาทแสนบาท

1 1 หมื่นบาท หมื่นบาท -- 11  แสนบาทแสนบาท

นอยกวา นอยกวา 1 1 หมื่นบาทหมื่นบาท

33
22
11

ตัวอยางผลกระทบตอองคกร (ดานลูกคา)

ผลกระทบผลกระทบ
ตอองคกรตอองคกร

ความเสียหายความเสียหาย ระดับระดับ
คะแนนคะแนน

สูงมากสูงมาก ผูใชบริการลดลงมากกวา ผูใชบริการลดลงมากกวา 50 50 คน ตอเดือนคน ตอเดือน  

้้
55

สูงสูง

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

นอยมากนอยมาก

ผูใชบริการลดลงต้ังแต ผูใชบริการลดลงต้ังแต 4040--5050  คน ตอเดือน คน ตอเดือน 

ผูใชบริการลดลงต้ังแต ผูใชบริการลดลงต้ังแต 3030--3939  คน ตอเดือน คน ตอเดือน 

ผูใชบริการลดลงต้ังแต ผูใชบริการลดลงต้ังแต 2020--2929  คน ตอเดือน คน ตอเดือน 

ผูใชบริการลดลงไมเกิน ผูใชบริการลดลงไมเกิน 1919  คน ตอเดือนคน ตอเดือน

44
33
22
11

การจัดลําดับความเส่ียง

คํานวนระดับความเส่ียง (Risk Exposure) เทากับผลคูณของ
คะแนนระหวางโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญ และใชในการตัดสินใจวาความเส่ียงใดควรเรงจัดการ
กอนกอน
จัดทําแผนภูมคิวามเส่ียงเพ่ือใหผูบริหารและคนในองคกรไดเห็น
ภาพรวมวาความเส่ียงมีการกระจายตัวอยางไร
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แผนภูมคิวามเส่ียง (RISK PROFILE)

การตอบสนองความเส่ียง (RISK RESPONSE) 

พิจารณาหาแนวทางเพือ่จะจัดการกับความเส่ียงเพ่ือใหระดับ
ความเส่ียงลดลงจนอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Risk 
Tolerance) 
การเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเส่ียงน้ันตองอยบนพ้ืนฐานการเลอกแนวทางทจะจดการกบความเสยงนนตองอยูบนพนฐาน
ของการเปรียบเทียบระหวางตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากแนวทางน้ันๆ
กับผลประโยชนที่องคกรจะไดรับวามีความคุมคาตอองคกร
หรือไม 
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กิจกรรมควบคุม (CONTROL ACTIVITIES) 

นโยบาย (Policy)
วิธีปฎิบัติงาน (Procedures)

ขอมูลและการสื่อสาร (INFORMATION AND

COMMUNICATION) 

ระบบขอมลูสามารถสืบคนและรายงานขอมลูตางๆที่เก่ียวของ
สถานะที่เปนอยูขององคกร ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรเชน 
ขอมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหขั้นตอน
การกําหนดแนวทางตอบสนองตอความเส่ียงมีขอมูลที่เพียงพอ 

ไและติดตามผลทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชองทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพตองทําใหบุคลากรทุกระดับ
สามารถส่ือสารกันได และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ผู
ปฏิบัติสามารถเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเอง และผูบริหารไดรับ
ทราบปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง
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การติดตามผล (MONITORING)

แผนจัดการความเส่ียงถูกนําไปใชอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
ทราบถึงขอผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้นหลังจากใชแผนจัดการความเส่ียง
สามารถปรับปรุงแกไขแผนจัดการความเส่ียงใหสอดคลองกับ

 ี่ ป ี่ ป ไป ื ี ี่ ิ ไ  ปี ิ ิสถานการณทเปลยนแปลงไป หรอกรณทแผนเดมไมมประสทธภาพ
มีการรายงานผลตอผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย


