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คู่มือบริหารความเสี่ยง 
 

กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

                     เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี สร้างความมัน่คงให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดย

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจถึงความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมถึงความ

เส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการจดัการกบัความเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลด

ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

                    บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงให้

ทราบโดยทัว่กนั ดงัน้ี 

1.   ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านมีความรับผดิชอบในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีการจดัการ  

          อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีมาตรฐานเดียวกนั 

2.    ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านตอ้งน าการบริหารความเส่ียงไปใชป้ฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน   

          ตามปกติ ทั้งดา้นกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การตดัสินใจ และงานประจ าวนั โดยน าเทคโนโลย ี 

          สารสนเทศมาประยกุตเ์พื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3 .  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านตอ้งรายงานความเส่ียงท่ีประเมินและจดัล าดบัความส าคญั พร้อมทั้งระบุ  

          วธีิการจดัการความเส่ียง และผูรั้บผดิชอบ (เจา้ของความเส่ียง) โดยรายงานน้ีตอ้งน าเสนอผูบ้งัคบับญัชา  

          ตามล าดบัขั้น 

4. การบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั จะตอ้งไดรั้บการจดั    

           การอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดความ 

           สูญเสียท่ีไม่ไดค้าดหวงัต่อธุรกิจ ตลอดจนใชโ้อกาสท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการสมดุล  

           ของการเติบโตทางธุรกิจความเส่ียงและผลตอบแทนของบริษทั 

5 .   ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง โดยมีการทบทวนและมี  

           ส่วนร่วม  ในการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง    

           ต่อเน่ือง 

6 .  หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงจะตอ้งรายงานความเส่ียงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดย  

           สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงเป็นระยะๆ ผา่นทางช่องทางท่ีไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือบริหารความเส่ียง 
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                    ทั้ งน้ีนโยบายบริหารความเส่ียงอาจได้รับการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

นโยบายดงักล่าวน้ี ยงัมีความเหมาะสมและสามารถน ามาปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ความสัมพนัธ์ของการเติบโต ความเส่ียง และผลตอบแทน 

                    การบริหารความเส่ียงมิไดห้มายความถึงการไม่ยอมรับความเส่ียง ดงันั้น บริษทัจึงยอมรับความ

เส่ียงในระดบัหน่ึงในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างและรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าของบริษทั โดยพิจารณาผลตอบแทน

ทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงนั้นๆ ดว้ย 

                    กรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั ท าให้บริษทัสามารถบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ และก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ด้านการเติบโตและ

ผลตอบแทน การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างคุณค่าให้กบับริษทัอยา่งย ัง่ยืน การเช่ือมโยงการ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลกบัการท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ท าใหบ้ริษทัสามารถลดความไม่แน่นอนทาง

ธุรกิจ ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษทัไดใ้นท่ีสุด 

                    วตัถุประสงค์ของบริษทัและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจนั้นก าลงัพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงของบริษทัเช่นกนั ระบบการจดัการความเส่ียงท่ีดีของบริษทันั้น

ข้ึนอยู่กบัการประเมินคุณลกัษณะและขอบเขตความเส่ียงของบริษทัอย่างรอบคอบและสม ่าเสมอ หากมีการ

บริหารความเส่ียงท่ีดีย่อมก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษทั ดงันั้นแล้ว วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง

ภายในบริษทั ก็คือการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้มิใช่การก าจดัความเส่ียงให้

หมดไป 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

                    โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัท มีการก าหนดหน้าท่ีงานใหม่ท่ีเดิมยงัมิได้มีอยู่ใน

โครงสร้างปกติ  ไดแ้ก่ 

          -      คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ติดตามการน าการ  

                      แผน บริหารความเส่ียงไปปฏิบติั ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของแผนจดัการความเส่ียงและ  

                      รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัใหก้บัคณะกรรมการบริษทั 

         -          คณะท างานบริหารความเส่ียง เป็นผูส้นบัสนุนในแต่ละฝ่าย เพื่อใหส้ามารถน านโยบายไปปฏิบติั  
                      โดยใหค้วามรู้ ใหข้อ้แนะน าในการด าเนินการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลความเส่ียงในภาพรวม  
                      ทั้งบริษทั และรวบรวมรายงานส่งผูป้ระสานงานบริหารความเส่ียงเพื่อรายงานโดยตรงต่อความ  
                      กรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   
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         -   ผูป้ระสานงานบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ี   
                    ประสานงานในหน่วยงานอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหส้ามารถน านโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบติั  
                    ในหน่วยงานและรายงานความเส่ียงใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น รวมถึงรายงานต่อกรรมการ  
                    บริหารความเส่ียง 
 
                    โครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดข้ึนน้ี เป็นการรวมกิจกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้กบั
การบริหารงานปกติของบริษทั โดย 
         -           ผู้รับผดิชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้ปฏิบติังานตามปกติในทุกๆ หน่วยงาน    
                     ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รอง  
                     กรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย ผูจ้ดัการสาขา หวัหนา้ส่วน และพนกังาน    
                    ทุกท่าน ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้ด าเนินการระบุ ประเมินและก าหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียง 
         -     ผู้รับผดิชอบในการสนับสนุนด้านเทคนิคและให้ข้อแนะน าเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้      
               น าเสนอกรอบการบริหารความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัภายในบริษทัรวบรวม  ติดตาม 
                     ติดตาม  และสอบทานความเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้น  
                     ต่างๆ เพื่อใหเ้กิด   ความตระหนกัและเขา้ใจในความส าคญัของการบริหารความเส่ียง ประกอบไป  
                     ดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะท างานบริหารความเส่ียง และผูป้ระสานงานความเส่ียง 
         -    ผู้รับผดิชอบในการสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้สอบทานประสิทธิภาพและ  

     ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงถือเป็น 
               กระบวนการหน่ึงทางธุรกิจ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสอบทานเช่นเดียวกบังานดา้นอ่ืนๆ     ประกอบไป 

                     ดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บทบาทและความรับผดิชอบของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการบริหารความเส่ียง 

                      การบริหารความเส่ียงเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของงานประจ าวนั 

บทบาทและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละระดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

                    คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
 -        อนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงและนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และระดบั 
              ความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

 -            ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่นโยบายการบริหารความเส่ียงไดรั้บการ                 
                     น าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

                     -            ติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงไดรั้บการจดัการใหอ้ยูใ่น  
                                  ระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ 
                     -  พิจารณาความเส่ียงโดยรวมของบริษทั และเปรียบเทียบกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทั 
                   สามารถยอมรับได ้ 
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                     -           รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการน านโยบายการบริหารความ     
                                     เส่ียง 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                     -          น าเสนอคณะกรรมการบริษทัในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและระดบัความ  
                                 เส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้
                     -     ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการ    
                                 และเพื่อใหมี้ความชดัเจนในการปฏิบติั การก าหนดมาตรการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีมี  
                                 ประสิทธิภาพรวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานผล 
                     -       สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการความ   
                                 เส่ียงมีความเพียงพอเหมาะสม  สามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และ  
                                 การบริหารความเส่ียงไดถู้กน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
                     -           ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้ 
                                  และขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ              
                                 ต่อบริษทั 
                     -           ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
                     -      ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียน 
                                  แปลงท่ีส าคญัของบริษทั เช่น การขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบา้น,  การจดัตั้งบริษทั  
                                 ยอ่ยเพิ่มเติม เป็นตน้  
 
คณะท างานบริหารความเส่ียง 
                     -        น าเสนอกลยทุธ์และแผนธุรกิจต่อกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมทั้งระบุความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจ  
                               มีผลต่อกลยทุธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั 
                     -        น านโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  
                               ไปพฒันาใหเ้กิดการปฏิบติัในสายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 
                     -         สนบัสนุนคณะกรรมการบริหาร ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ  
                               มอบหมาย 
                     -         สอบทานความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงภายใตส้ายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 
                     -         สนบัสนุนใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม   
                               ภายในสายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 
                     -         ประสานงานร่วมกบักรรมการบริหารหรือฝ่ายงานอ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลความเส่ียง   
                                และหาวธีิการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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                      -       ใหค้  าแนะน าทีมงานในฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ เก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ  
                              บริหารความเส่ียง 
                     -        ประสานงานบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปในทางเดียวกนัทัว่ทั้งบริษทั 
                     -        สนบัสนุนการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการน าไปปฏิบติัและการติดตาม  
                               อยา่งต่อเน่ือง 
                     -        ประสานงานใหมี้การจดัท า และปรับปรุงความเส่ียงของบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั 
                     -        ประสานงานใหมี้การฝึกอบรมเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
                     -        ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียงมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 
 
กรรมการผู้จัดการ 

- น าเสนอกลยทุธ์และแผนธุรกิจต่อกรรมการบริษทั พร้อมทั้งระบุความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจมี  
- ผลต่อกลยทุธ์และแผนธุรกิจรวมถึงความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั 

น านโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ไปพฒันาใหเ้กิดการปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทั 

- ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยทุธ์ทางธุรกิจสามารถบรรลุไดภ้ายใตน้โยบายความเส่ียงท่ี   
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

- ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงไดรั้บการน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้ง  
บริษทั 

- สนบัสนุนใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 
ผู้ประสานงานความเส่ียง 
                     -         ประสานงานการบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงทัว่ไป และความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริต  
                               คอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสมภายในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
                     -         ใหข้อ้แนะน าแก่ฝ่ายงานต่างๆ เก่ียวกบัเทคนิคบริหารความเส่ียง 
                     -    อาจท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานความเส่ียง (Facilitator) ในการประชุมเชิงปฏิบติัการการ  
                               บริหารความเส่ียงในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ 
                     -         รวบรวมและวเิคราะห์ความเส่ียงของฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ และฝ่ายงานในคณะท างาน  
                               บริหารความเส่ียง น าเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                     -         ประสานงานกบัคณะท างานบริหารความเส่ียงและด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงท่ี  
                               เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 
                     -         ติดตามความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการในการจดัการความเส่ียงในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  
                               และฝ่ายงานในคณะท างานบริหารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการและ 
                               คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
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ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
                    -         ด าเนินการบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ าวนัและมีความ 
                             ต่อเน่ืองเป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
                    -        ติดตามการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบอยา่งสม ่าเสมอ  
                     -  รายงานความเส่ียงท่ีส าคญั และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารความเส่ียงใหผู้บ้งัคบับญัชา   
                              ทราบตามล าดบัขั้นในเวลาท่ีเหมาะสม  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
                    -         ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการกบัความเส่ียง  
                              ทัว่ไป และความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั 
                     -   ด าเนินการสอบทานท่ีเป็นอิสระเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงทัว่ไป และความเส่ียง  
                            อนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนัมีการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแกไ้ขให ้ 

                               เหมาะสมอยูเ่สมอ 
                     -   ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง  
                              ทัว่ไป และความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบ   
                              หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษทั และมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนและ  
                              ตรวจสอบความเส่ียงดงักล่าว 
                    -        ช้ีแจงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  และการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัให้คณะ 
         กรรมการบริษทัพิจารณา 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
                   -      ใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารระดบัสูง ใน  
                              การปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ไป และความเส่ียงอนัเกิดจาก          
                              การทุจริตคอร์รัปชนั และการควบคุมภายใน และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ   
                             บริหารความเส่ียงใหมี้ความเพียงพอและมีประสิทธิผล  
                   -         ด าเนินการสอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในไดป้ฏิบติัอยา่งเหมาะสม เพื่อจดัการ  
                             ความเส่ียงของบริษทั  
                   -    น าขอ้มูลความเส่ียงทัว่ไป และความเส่ียงอนัเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชนั จากกระบวนการ  
                             บริหารความเส่ียงรวมทั้งการบ่งช้ีประเด็นท่ีคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความ 
                            ส าคญัไปใชว้างแผนงานการตรวจสอบตามความเส่ียง  
                  -         ประสานงานร่วมกบัคณะท างานบริหารความเส่ียงเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลความ             
                              เส่ียงท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษทั  
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ความหมายของการบริหารความเส่ียง  
1.  ความเส่ียง (Risk)  
                    หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ ทั้ง
ทางบวกและลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ท าให้การด าเนินของบริษทัไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จึง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด ( Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ท่ีจะไดรั้บ 
 
2.  ปัจจัยความเส่ียง (Risk Factors)  
                    หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานหลกัท่ีก าหนดไวบ้ริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี การท่ีบริษทั
ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน คือปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงควร
ระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเส่ียงไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององคก์ร 
 

ปัจจัยภายใน เช่น  
           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยี เช่น การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสม การลา้หลงัของเทคโนโลย ี 

                 เน่ืองจากมีเทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนรวดเร็ว ความผดิพลาดของเทคโนโลยท่ีีใหม่เกินไป ฯลฯ  

           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการด าเนินงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ี    

                 ด าเนินการ การขาดแคลนทรัพยากร ความไม่แน่นอนของความตอ้งการ (อุปสงค)์ ความไม่แน่นอน  

                ของการไม่ไดรั้บงบประมาณตามท่ีเสนอขอ กระบวนการด าเนินงานไม่เหมาะสม ฯลฯ  

           -    ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร  

           -    ปัจจยัดา้นจริยธรรมของบุคลากร  

           -    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 
ปัจจัยภายนอก  เช่น  
           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล  

           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ราคาน ้ามนั ความผนั   

                 ผวนของอตัราดอกเบ้ีย  ความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ ความผนัผวนของอตัราการแลกเปล่ียน ฯลฯ  

           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นกฎหมาย เช่น ความคลุมเครือของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลง  

                 กฎระเบียบต่างๆ ขอ้บงัคบัท่ีลา้หลงัไม่ทนัการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงมติท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  
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           -    ปัจจยัเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม น ้าท่วม พายใุต ้ 

                 ฝุ่ น  โคลนถล่ม  แผน่ดินไหว  ภยัแลง้  โรคระบาด ฯลฯ  

           -     ปัจจยัเส่ียงดา้นคู่คา้หรือผูร่้วมลงทุน  

           -  ปัจจยัเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั จากการกระท าใดๆ ไม่วา่จะเป็นการน าส่วนการใหค้  าสัญญา   
                 การขอ การเรียกร้องการใหห้รือรับเงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน  
                 ใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือบุคลอ่ืนใด ทั้งในภาครัฐหรือเอกสาร   
                 ไม่วา่ทางตรงทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือยกเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อใหไ้ดม้าหรือ 
                 รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ  
                     
                    ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ี ท าให้ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาวา่บริษทัจะยอมรับความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน
ไดเ้ท่าใด  เพื่อให้บริษทัสามารถรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของผูถื้อหุ้นไวไ้ด้ ผูบ้ริหารควรท าความเขา้ใจผลกระทบ
ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและบริหารเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดความ
เสียหาย และลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบติังานในภาพรวม การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล
สามารถช่วยบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงในทุกระดบัของบริษทั และสามารถช่วยให้การประเมินโอกาสเกิด
และผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อคุณค่าของบริษทั มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  
                    ความไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อบริษทัทั้งเชิงลบและบวก ซ่ึงหมายความถึง ความเส่ียง หรือโอกาส 
ท่ีอาจท าลายหรือเพิ่มมูลค่าให้กบับริษทั การบริหารความเส่ียงควรเร่ิมตน้ความเขา้ใจให้ตรงกนัต่อค านิยามของ
ความเส่ียงเพื่อใหทุ้กคนสามารถมองเห็นความเส่ียงและโอกาสในทิศทางเดียวกนั 
                     ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสนั้นเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนหรือเพิ่มมูลค่าของบริษทั ผูบ้ริหารควร
ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาส และน ามาพิจารณาร่วมกบัการวางแผนกล
ยทุธ์ของบริษทัหรือน ามาประกอบกบัการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อให้บริษทัสามารถน าเอาโอกาส
เหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัได ้ 
                    ดงันั้นบริษทัควรด าเนินการเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ
พยายามบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าใหก้บับริษทั 
 
3.  ลกัษณะของความเส่ียง  
            ความเส่ียงจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  
    3.1 ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนด  
            นโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ รวมถึงการน าไปปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั    
            ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกบริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาและการบรรลุ  
            ผลเป้าประสงคแ์ละหรือเป้าหมายของบริษทั  
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    3.2    ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ  
             ท  างานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ เทคโนโลยสีารสนเทศ   
             วสัดุ/อุปกรณ์ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใดซ่ึงถา้ไม่ดีพอ บริษทัตอ้งหา  
             วธีิการในการจดัการไม่ใหค้วามเส่ียงนั้นเกิดข้ึน มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการ 
             ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการหรือแผนกลยทุธ์ของบริษทั รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชนัอนัเกิดจากการ  
             ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี หรือการใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบในทุกรูปแบบ การ  
             ฉอ้โกง การปิดบงั อ าพรางหลกัฐาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์อนัมิควรได ้ หรือการยกัยอกทรัพยซ่ึ์ง  
             ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  
    3.3   ความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบัด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมใน  
             เร่ืองการเงิน งบประมาณและการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ท่ีเกินความจ าเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพรวมถึง  
             การตกแต่งบญัชี โดยการละเวน้ในการใหข้อ้มูลหรือเจตนาใหข้อ้มูลเทจ็ในการรายงานสถานะการเงิน  
             ของบริษทั 
    3.4  ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียง ท่ีเกิด 
            จากการไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ ไม่เหมาะ  
            สม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน หรือไม่สามารถปฏิบติัไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผล    
            ต่อการลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั  
            ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
4.   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง และการวเิคราะห์ เพื่อจดั   
      ล าดบัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร โดยการประเมินจาก โอกาสท่ีจะเกิด    
      เหตุการณ์ ( Likelihood) และผลกระทบ ( Impact)  
          -    โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
          -    ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด   
               เหตุการณ์ความเส่ียง  
          -  ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมิน โอกาส    
               และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ ความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียง สูง   
               ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงนอ้ยและความเส่ียงนอ้ยมาก  
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5.   การจัดการความเส่ียง (Risk Response) หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือความ 
         เส่ียงหรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ 
         (Risk Tolerance) โดยการเลือกแนวทางท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงนั้น ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงค่าใชจ่้าย    
         หรือตน้ทุนในการจดัการความเส่ียงนั้น เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่   
         การจดัการความเส่ียง กรณีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่าย 
         บริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าได ้ดงัน้ี  
         5.1   การลดความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปไดใ้นการเกิดความเส่ียง   
                   คือ ความพยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม  
                   หรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง หรือลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็นความ  
                   เส่ียงจะเกิดข้ึน เช่น การฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้เพียงพอ การก าหนดผูจ้ดัจา้ง และผูรั้บมอบ 
                   งานใหแ้ยกจากกนั หรือลดระดบัความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงเกิดข้ึน 
                   เช่น การติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิง การส ารองขอ้มูล (back up) และการบนัทึกขอ้มูลส ารองเป็นระยะๆ  
       5.2   การแบ่งปันความเส่ียง (Risk Sharing) หรือการโอนย้ายความเส่ียง คือ การถ่ายทอดความเส่ียงบาง 
                 ส่วนใหผู้อ่ื้น/หน่วยงานอ่ืนร่วมกนัรับผดิชอบ เม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึนจะตอ้งรับผลกระทบ  
                 ร่วมกนั ซ่ึงการแบ่งรับความเส่ียงไม่ไดเ้ป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน แต่เป็นการรับประกนัวา่ 
                  เม่ือเกิดความเสียหายแลว้องคก์รจะไดรั้บการชดใชจ้ากผูอ่ื้น เช่น การท าประกนั (Insurance) การท า 
                 สัญญา (Contracts) การรับประกนั (Warranties) การจา้งผูด้  าเนินการภายนอก  
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       5.3  การยอมรับความเส่ียง (Risk Accept) คือ การรับความเส่ียงไวจ้ดัการเองภายในหน่วยงาน หากท า  
                การวเิคราะห์แลว้เห็นวา่ไม่มีวธีิการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากตน้ทุนการจดัการความ  
                เส่ียงสูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่ควรมีมาตรการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน  
       5.4  การหลกีเลี่ยงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  
               โดยการหยุดยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง  
                แต่มีขอ้เสีย คือ อาจส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในแผนงานขององคก์รมากจนเกินไปจนไม่  
                สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้ กรณีเป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ท่ีเกิดจากปัจจยั 
                ภายในซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระท าไดโ้ดยจดัใหมี้ 
                กิจกรรมการควบคุมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  
 
6.  การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจยั และ  
       ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีบริษทัจะเกิดความ  
       เสียหาย โดยใหร้ะดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้         
       ประเมินได ้ ควบคุมได ้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าประสงค ์ กลยทุธ์และ 
       ช่ือเสียงขององคก์รเป็นส าคญั โดยไดรั้บการสนบัสนุน และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจาก  
       หน่วยงานทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทั  
 
7.    การควบคุมภายใน (Internal Control) คือนโยบายและวธีิปฏิบติัท่ีจะช่วยใหม้ัน่ใจวา่ ไดมี้การด าเนินการ 
       ตามแนวทางการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีวางไว ้ กิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกระดบั ทุกหนา้ท่ีงาน 
       และทัว่ทั้งบริษทั เพื่อควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 
8 .  การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน และประเมินประสิทธิผล    
       ของการควบคุมภายในท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ระบบการควบคุม     
       ภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวมี้ความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบติัตามจริง ขอ้บกพร่องท่ี 
       พบไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา  
 
9.    เป้าประสงค์ขององค์กร (Goal) หมายถึง ความตอ้งการท่ีผูว้างแผนยทุธศาสตร์ หรือผูบ้ริหารตอ้งการให้  
       เกิดข้ึนตามท่ีคาดหวงัไว ้โดยทัว่ไปจะก าหนดใหมี้ลกัษณะกวา้งๆ ทั้งในเชิงแกปั้ญหา (Problematic Goal)  
       และเชิงพฒันา (Development Goal)  
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กระบวนการบริหารความเส่ียง  
                    การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการระบุ
และวเิคราะห์ความเส่ียงในมุมของภาพท่ีเป็นองคร์วมแบบบูรณาการและทัว่ทั้งบริษทั ครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ี
จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน (Operations) การรายงาน (Reporting) และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(Compliance)  
                    การบริหารความเส่ียง โดยยึดหลักการบริหารความเส่ียงตามแนวทางของ  The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management ( COSO-ERM ) ซ่ึ ง
การบริหารความเส่ียงตามแนวทางน้ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประการซ่ึงสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจและ
กระบวนการบริหารงาน ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
จากภาพลูกเต๋าขา้งตน้ สามารถอธิบายแต่ละหวัขอ้ได ้  ดงัน้ี  
1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
                     เป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับกรอบการบริหารความเส่ียง สภาพแวดลอ้มน้ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด
กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร  การก าหนดกิจกรรม  การบ่งช้ีประเมิน  และการจัดการความเส่ียง 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รประกอบดว้ยหลายปัจจยั เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผูบ้ริหารและบุคลากร 
รวมถึงปรัชญาและวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) เป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  และมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายทั้งดา้นผลตอบแทนและการเติบโต กลยทุธ์แต่ละแบบนั้นมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนั  
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                    ดงันั้น  การบริหารความเส่ียง จึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดกลยทุธ์ท่ีมีความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้

2.   การก าหนดวตัถุประสงค์  (Objective Setting)  
                    การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนคือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียง องคก์ร
ควรมัน่ใจว่าวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ีองค์กร
ยอมรับได ้โดยทัว่ไปวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ควรไดรั้บการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสามารถพิจารณา
ไดใ้นดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
          2.1   ดา้นกลยทุธ์ เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายและพนัธะกิจในภาพรวมขององคก์ร  

          2.2   ดา้นปฏิบติังาน เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพผลการปฏิบติังานและความสามารถในการท าก าไร  

          2.3   ดา้นการรายงาน เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

          2.4   ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ  
    
การก าหนดวตัถุประสงค ์จะก าหนดเป็น 2 ระดบั คือ  
        -  วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร เป็นวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์ร รวมทั้งมี   
                  ผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงาน  
        -        วตัถุประสงคร์ะดบัฝ่ายงาน และกระบวนการหลกั เป็นวตัถุประสงคข์องแต่ละขั้นตอนการ 

            ด าเนินงานหลกัท่ีจะตอบสนองใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 
  
                     วตัถุประสงค์ตอ้งมีความสอดคล้องทัว่ทั้งบริษทั เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า หน่วยงาน ผูบ้ริหาร 
และพนกังานก าลงัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัโดยมีการลดกิจกรรม กระบวนการ และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่จ  าเป็นออกไป วตัถุประสงค์ตอ้งมีความชัดเจนและเป็นไปได้ตามหลกัการ  ท่ีเรียกว่า 
SMART ซ่ึงระบุวา่วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

1) ชดัเจน (Specific) วตัถุประสงคค์วรระบุผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจน เพื่อให้
ทุกคนสามารถเขา้ใจได ้ 

2) สามารถวดัผลได ้ (Measurable) วตัถุประสงคต์อ้งสามารถวดัผล และระบุหลกัเกณฑข์องการ
วดัผลนั้นได ้ หากวตัถุประสงคไ์ม่สามารถวดัผลได ้ บริษทัควรพิจารณากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละขนาดของการลงทุนในกิจกรรมนั้น ๆ แทน 

3) สามารถบรรลุได ้ (Achievable) วตัถุประสงคห์รือความคาดหวงัตอ้งมีความเป็นไปไดต้ามสภาพ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั  ระยะเวลา  ทรัพยากรท่ีถูกจดัสรร 

4) มีความเก่ียวข้องสอดคล้องกัน  (Relevant)   ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ของวตัถุประสงค์ต้อง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องส่วนอ่ืน ๆ ในบริษทั 
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5) มีการก าหนดระยะเวลา (Time bound)      ต้องมีการระบุเวลาท่ีชัดเจนว่าต้องการจะบรรลุ

วตัถุประสงค ์ เม่ือไร 

นอกจากตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคท่ี์มีความสอดคลอ้งกนัทัว่ทั้งบริษทัแลว้ ควรตอ้งพิจารณาถึง 
ความสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้(Risk Appetite) ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ควรถูกก าหนดข้ึนเพื่อ
ใช ้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์บริษทัโดยผูบ้ริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา 
ถึงความสมดุลระหวา่งการเติบโต ความเส่ียง และผลตอบแทนของบริษทั  

         ความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้าจก าหนดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดยมีแนวทางพิจารณา  ดงัน้ี  
        -     ความเส่ียงอะไรบา้งท่ีบริษทัสามารถยอมรับได ้ความเส่ียงอะไรบา้งท่ีบริษทัไม่สามารถยอมรับได ้ 
        -     ความเส่ียงท่ีจ าเป็นตอ้งยอมรับเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการและระดบัเงินทุนท่ีเหมาะสม  
              นั้นอยูท่ี่ระดบัใด  
        -     บริษทัสามารถยอมรับความเส่ียงมากกวา่ท่ียอมรับไดใ้นปัจจุบนัหรือไม่ ถา้สามารถยอมรับไดค้วาม  
              เส่ียงนั้นส่งผลกระทบอยา่งไรต่อยอดรายไดท่ี้บริษทัตอ้งการ  
        -   เงินทุนหรือรายไดร้ะดบัใดท่ีบริษทัสามารถยอมรับในความสูญเสียได้ หากก าหนดระดบัความเช่ือมัน่  
              ไวท่ี้ระดบัหน่ึง บริษทัมีเงินทุนรองรับเพียงพอหรือไม่ หากเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงร้ายแรงไดเ้กิด 
              ข้ึนจริง  
       -     มีความเส่ียงใดหรือไม่ท่ีบริษทัไม่สามารถยอมรับได ้เช่น ความเส่ียงต่อการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  
             แรงงานและกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานประกอบการ เป็นตน้  
       -   มีความเส่ียงใดบา้งท่ีบริษทั พร้อมท่ีจะยอมรับเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เช่น การลดลงของ  
             อตัราผลก าไรเพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน เป็นตน้  
       -     มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีบริษทัจะลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์มีโอกาสในการประสบความส าเร็จต ่าแต่มี  
             อตัราผลตอบแทนต่อผลิตภณัฑสู์ง  
 
                    การก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  (Risk Tolerance) เป็นการก าหนดค่าเบ่ียงเบนจาก
วตัถุประสงคซ่ึ์งการปฏิบติังานท่ีก าหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบ Risk Tolerance น้ี ท าใหผู้บ้ริหารมัน่ใจไดว้า่บริษทั
ไดด้ าเนินการอยูภ่ายในความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) 
 
3.  การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
                    การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนตามมาองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงจะเกิดข้ึนหรือไม่ หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไร ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ ผูบ้ริหาร
ควรตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี  
       3.1    ปัจจยัความเส่ียงทุกดา้นท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบติังาน   
                กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงานและส่ิงแวดลอ้ม  
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       3.2    แหล่งความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร  
       3.3    ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
                    ในบางกรณีควรมีการจดักลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้ งหมดในองค์กรท่ี เกิดข้ึนระหว่างหน่วยงาน  เพื่อช่วยให้ผู ้บริหารสามารถเข้าใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์และมีขอ้มูลท่ีเพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมินความเส่ียง 
                     การระบุความเส่ียง (Risk Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ  ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงค์ ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้เหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบในเชิงลบเป็นความเส่ียงท่ีตอ้งน าไปจดัการต่อไป และเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกจะตอ้งน า
กลบัไปก าหนดเป็นเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของบริษทั  เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบับริษทั การบ่งช้ีเหตุการณ์สามารถจดัท าโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น คณะผูบ้ริหาร และพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือหลากหลายชนิด   ดงัต่อไปน้ี  

                    การบ่งช้ีเหตุการณ์ คือ กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนัระบุเหตุการณ์ หรือเง่ือนไขท่ี
อาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยวธีิการต่างๆ เช่น  
        -    การประชุมเชิงปฏิบติัการ  
        -    การสัมภาษณ์หรือการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  
        -    การเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ  
        -    การหารือกบัพนกังานหรือการวเิคราะห์ภายในบริษทั  
        -    เหตุการณ์ช้ีน าหรือตวัช้ีวดัความเส่ียง  
        -    รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบติัเหตุ Plant Incident Report รายงานของเสีย  
             และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
        -    การวเิคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบติังาน/คู่มือการปฏิบติังาน  
                    กระบวนการบ่งช้ีความเส่ียงควรพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีปรากฏชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยควร
พิจารณาครอบคลุมใหก้วา้งถึงปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ี  
         -    ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียง  
         -    เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น น ้าท่วม ไฟไหม ้และภยัธรรมชาติอ่ืนๆ หรือปัจจยัท่ีเป็นอยู ่ 
              อยา่งต่อเน่ือง เช่น สภาพแวดลอ้ม การท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือ การท างานนอกเวลามาก  
              เกินไป ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียต่อบริษทัได ้ 
         -    เหตุการณ์ในอดีต ความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ แนวโนม้ในอนาคต  
         -    การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
         -    สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  
         -    การคิดคน้ใหม ่สินคา้ใหม่ และการบริการใหม่ท่ีบริษทัตอ้งการจะพฒันา  
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         -    โอกาสจากการด าเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั หรือการบ่งช้ีกิจกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าใหก้บั  
               บริษทั  
เทคนิคการบ่งช้ีความเส่ียง วธีิการและเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับการบ่งช้ีความเส่ียง ไดแ้ก่  
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 การประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นวิธีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในการบ่งช้ีความเส่ียง การประชุมเชิงปฏิบติัการควร
ด าเนินการโดยผูป้ระสานงานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อให้แน่ใจวา่สามารถบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ระบวน 

การและเวลาท่ีก าหนด ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงั คือการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงจะตอ้งเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งหารือ โดยผูเ้ขา้ร่วมแต่ละท่านจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในประเด็นท่ีจะมี
การหารือในการประชุมเชิงปฏิบติัการและสามารถมีส่วนร่วมในการหารือดงักล่าว  
 

             ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ ควรมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ต่อไปน้ี  
        -     เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีจะมีการหารือ  
        -     เป็นผูด้  าเนินการใหเ้กิดกิจกรรม  
        -     เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมท่ีหารือ  
        -   เป็นผูส้นบัสนุนและประสานงาน เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
                    ขอ้ดีของการประชุมเชิงปฏิบติัการ คือ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถหารือกนัไดโ้ดยตรง ท าให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั รวมไปถึงท าให้เกิด
การโตแ้ยง้ในประเด็นท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลอย่างกวา้งขวางหลาย
มุมมอง  
                    อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบติัการนั้นมีขอ้จ ากดับางประการซ่ึงอาจมีผลให้การด าเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ ไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ขอ้จ ากดัประกอบดว้ย  
        -    การมีวฒันธรรมแบบรวมศูนย ์ทั้งน้ีหากบริษทัไม่มีวฒันธรรมแบบเปิดอาจท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไม่  
             กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออาจถูกครอบง าจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีต าแหน่งสูงกวา่  
        -    ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ระสานงานการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ จะมี 
             ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัความสามารถและประสบการณ์ของผู ้     
   ประสานงานการประชุม เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และ 
            สามารถประสานความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ได ้ 
        -   ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา เน่ืองจากเป็นการประชุมท่ีตอ้งประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัดงัท่ีได ้     
            กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงมกัเป็นผูบ้ริหารท่ีมีเวลาจ ากดัและไม่ตรงกนั  
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2)   การสัมภาษณ์หรือการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร  
                     การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็นเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการรวบรวมขอ้มูลความเส่ียง 
ขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์หรือส ารวจความคิดเห็น  สามารถใช้เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัส าหรับการ
หารือในการประชุมเชิงปฏิบติัการความเส่ียง  
                    ขอ้ดีของการสัมภาษณ์หรือการสอบถามความคิดเห็นดา้นความเส่ียง  คือดา้นระยะเวลา เน่ืองจาก
การสัมภาษณ์สามารถด าเนินการได้ต่างสถานท่ีและต่างเวลา จึงเหมาะกับผูบ้ริหารท่ีมีเวลาไม่ตรงกัน 
นอกจากน้ี ยงัท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์หรือผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความเห็นอยา่งเห็นอิสระ โดยทัว่ไปการ
สัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเส่ียง  จะถูกเลือกน ามาใช้หากต้องการด าเนินการแบบ
ส่วนตวั 
                     อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเส่ียงก็ยงัมีข้อจ ากดับาง
ประการ เช่น การไม่สามารถก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ อีกทั้ งยงัไม่สามารถ
ด าเนินการไดใ้นรายละเอียดเช่นเดียวกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการ หากแต่มกัใช้เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากผู ้
ถูกสัมภาษณ์หรือผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แนวทางน้ีส่วน
ใหญ่ใช้ในการก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขต ความเส่ียง และการควบคุม ในระดบัท่ีเป็นเชิงนโยบายหรือกล
ยทุธ์ 
 
3)   การเปรียบเทยีบกบับริษัทอ่ืนๆ  
                    การวิจยัและการเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนภายในประเทศและต่างประเทศ อาจสามารถใชใ้นการ
บ่งช้ีความเส่ียงโดยตรงท่ีกระทบต่อบริษทั  
                    เทคนิคการวจิยัรวมถึงการศึกษาวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
การสอบถามบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต การสอบถาม
ความคิดเห็น การหารืออยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัตวัแทนจากบริษทัอ่ืนๆ  
                     การวจิยั อาจแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี  
    -     เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อย และยงัไม่เกิดข้ึนกบับริษทั แต่เป็นความเส่ียงส าหรับบริษทัโดยเฉพาะ 
          (มีผลกระทบอยา่งมาก)  
   -   เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน หรือมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดข้ึนในบริษทั และบริษทัมีประสบการณ์ในการ   
          จดัการเหตุการณ์ดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเ้ช่น การเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน กฎหมายท่ี   
          เก่ียวขอ้ง หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ  
   -      แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  
                       ขอ้จ ากดัของการใชก้ารเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ คือ เม่ือท าการพิจารณาถึงประสบการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบับริษทัอ่ืน อาจไม่ไดรั้บการยอมรับ หากมีสมมุติฐานท่ีวา่กระบวนการภายในบริษทัและทรัพยากรต่างๆ 
ดีกวา่บริษทัอ่ืน หรืออาจใชไ้ม่ไดห้ากไม่เคยมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในบริษทัมาก่อน 
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4)   การหารือกบัพนักงานหรือการวเิคราะห์ภายในบริษัท 
                     การหารือกบัพนักงานหรือการจดัท าการวิเคราะห์ภายในบริษทั ส าหรับเง่ือนไขการด าเนินงาน
ต่างๆ ท าใหเ้กิดแหล่งของขอ้มูล และเหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ได ้
 
5)   เหตุการณ์ช้ีน าหรือตัวช้ีวดัความเส่ียง  
                      เหตุการณ์ช้ีน าหรือตวัช้ีวดัความเส่ียง สามารถระบุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงได้ โดยการ
ติดตามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หน่ึง และท าให้ผูบ้ริหารสามารถระบุเง่ือนไขปัจจุบนัท่ีสามารถก่อใหเ้กิด
เหตุการณ์ในอนาคตข้ึนได ้ผูบ้ริหารควรพิจารณาดว้ยว่า มีตวัช้ีวดัของความเส่ียงท่ีส าคญัแต่ละตวัหรือไม่ ใน
กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง ผูบ้ริหารควรพิจารณาเก็บข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับตวัช้ีวดัความเส่ียง 
เพื่อใหส้ามารถน าตวัช้ีวดัความเส่ียงไปใชไ้ดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ  
           ตวัอยา่งของตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
      -    อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีลดลง อาจบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของรายไดใ้นอนาคตท่ีลดลง  
      -    อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าแรงล่วงเวลา อาจบ่งบอกถึงการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน หรือคุณภาพการท างานท่ี   
           ลดลง  
      -    การออกรายงานการหารือของรัฐบาล อาจบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งใน 
           อนาคต เป็นตน้  
                      ขอ้ดีของการใชต้วัช้ีวดัความเส่ียง คือสามารถท าการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของแต่ละความเส่ียงได้
อย่างมีหลักการ (ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ) อย่างไรก็ตาม คุณภาพ ความถูกตอ้ง และความทันสมยัของ
ตวัช้ีวดัความเส่ียง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดความเบ่ียงเบนในการบ่งช้ีความเส่ียงไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีการใช้
ตวัช้ีวดัความเส่ียง มกัใชใ้นการติดตามผลความเส่ียงท่ีไดถู้กบ่งช้ีไวแ้ลว้ มากกวา่ท่ีจะน ามาใชใ้นการบ่งช้ีความ
เส่ียงโดยตรง  
   
6)    รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบัติเหตุ รายงานของเสีย Plant Incident Report     
        และรายงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
                      การศึกษาขอ้มูลในอดีตเก่ียวกบัรายได ้ความสูญเสีย เหตุการณ์ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัความ
เส่ียง ท าใหบ้ริษทัสามารถบ่งช้ีความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลไดโ้ดยใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณของขอ้มูล
เหล่านั้น หรือวเิคราะห์ความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั หรืองบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจถึงสาเหตุหรือผลกระทบของเหตุการณ์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ควรลืมพิจารณาทั้งผลดีและผลเสียท่ี
อาจเกิดข้ึน เน่ืองจากความไม่เขา้ใจต่อผลก าไรท่ีเกิดข้ึนอาจมีความเส่ียงมากเช่นเดียวกบัความเขา้ใจท่ีมีผลต่อ
การขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
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                      ขอ้ดีของการใช้รายการเหตุการณ์สูญเสีย  คือความได้เปรียบด้านระยะเวลา เน่ืองจากสามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีมีอยูภ่ายในบริษทั อยา่งไรก็ตาม รายการความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนจากรายงานเหตุการณ์
สูญเสีย โดยปกติจะไม่แสดงตวัช้ีน าดา้นผลกระทบ หรือโอกาสเกิดของเหตุการณ์ หรือปัจจยัความเส่ียง ดงันั้น
แลว้ ผูใ้ช้รายการความเส่ียงน้ีไม่ควรพิจารณารายงานเหตุการณ์ความเส่ียงเหล่านั้นเป็นรายงานความเส่ียงท่ี
สมบูรณ์  
 
7)  การวเิคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                      การท าความเขา้ใจการด าเนินงานปัจจุบนั หรือกระบวนการตามแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ สามารถ
ช่วยบ่งช้ีถึงปัจจยัความเส่ียงได ้การท าความเขา้ใจกระบวนการหลกัใหป้ระโยชน์อยา่งมากต่อการบริหารความ
เส่ียงของบริษทั แผนภาพขั้นตอนการปฏิบติังานอาจจะท าไดใ้นรูปของแผนภาพกระบวนการ (Process Map) 
หรือแบบค าอธิบาย หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั  
                      ขอ้ดีของการใชก้ารวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบติังาน  คือความไดเ้ปรียบดา้นระยะเวลา 
เน่ืองจากสามารถด าเนินการไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีมีอยูภ่ายในบริษทั อยา่งไรก็ตาม รายการความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนจาก
การวเิคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบติังาน โดยปกติจะไม่แสดงตวัช้ีน าดา้นผลกระทบ หรือโอกาสเกิดของ
เหตุการณ์ หรือปัจจยัความเส่ียง ดงันั้นแลว้ ผูใ้ช้รายการความเส่ียงน้ี ไม่ควรพิจารณารายงานเหตุการณ์ความ
เส่ียงเหล่านั้นเป็นรายงานความเส่ียงท่ีสมบูรณ์  
                      กล่าวโดยสรุปแลว้ แนวทางการระบุความเส่ียงดว้ยวิธีต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียแตกต่างกันไป บางคร้ังจึงนิยมน าแนวทางต่างๆ มาประสมประสานกัน เช่น การใช้แบบสอบถาม
ร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้การวิเคราะห์แผนภาพการปฏิบัติงานร่วมกับการหารือและการ
วิเคราะห์ภายในกบัพนกังาน เป็นตน้ การน าแนวทางใดแนวทางหน่ึงไปใช้ จึงควรปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มของบริษทั 
 
4.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
                     ขั้นตอนน้ีเนน้การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อวตัถุประสงค ์
ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงอาจส่งผลกระทบในระดบัต ่า เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองอาจมี
ผลกระทบในระดบัสูงต่อวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปการประเมินความเส่ียงประกอบดว้ย 2 มิติ ดงัน้ี  
        -   โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมาก นอ้ยเพียงใด  
        -    ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดข้ึนองคก์รจะไดรั้บผละกระทบมากนอ้ยเพียงใด  
                      การประเมินความเส่ียง สามารถท าไดท้ั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคก์ร นอกจากน้ีการประเมินความเส่ียงควรด าเนินการทั้งก่อนการ
จดัการความเส่ียง (Inherent Risk) และหลงัจากท่ีมีการจดัการความเส่ียงแลว้ เช่น  
        -    การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน  
        -    กระบวนการปฏิบติังาน  
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        -    กิจกรรมการควบคุมภายใน  
        -   โครงสร้างและกระบวนการรายงาน  
        -    การวดัผลการปฏิบติังานและการติดตามผล  
        -    วธีิการติดต่อส่ือสาร  
        -   ทศันคติและแนวทางของผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเส่ียง  
        -   พฤติกรรมขององคก์รท่ีคาดวา่จะมีและท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  
         -    สัญญาและพนัธมิตรในปัจจุบนั  
 
                     เม่ือท าการบ่งช้ีความเส่ียงเรียบร้อยแลว้ ควรมีการประเมินว่าความเส่ียงเหล่านั้นจะมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์อย่างไร ผูบ้ริหารควรพิจารณาทั้งความเส่ียงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) ความ
เส่ียงหลงัการควบคุม (Residual Risk) โดยท าการประเมินความเส่ียงในดา้นโอกาสเกิดและผลกระทบดว้ยวิธี
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                   
             ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินความเส่ียง  มีดงัต่อไปน้ี  
        -    เกิดการบ่งช้ีความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ 
        -    เกิดการเปรียบเทียบความเส่ียงท่ีส าคญักบักลยทุธ์และนโยบายของบริษทั  
        -    เกิดการคดัเลือกและจดัล าดบัการด าเนินการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียง  
 
โอกาสเกดิ  (Likelihood)  
                    การประเมินโอกาสเกิดของความเส่ียงเป็นเร่ืองท้าทาย  โดยทั่วไป  การหาข้อมูลมาท าการ
สนับสนุนการประมาณการท่ีถูกต้องเป็นไปได้ยาก  การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Assessment) ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ท่ีมีหลกัการและตอ้งระมดัระวงั  ในกรณีท่ีสามารถหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์ความลม้เหลวหรือความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในอดีตสามารถบ่งช้ีถึงความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ในอนาคต
ได ้อีกทั้งยงัสามารถใชเ้พื่อการประมาณการทางคณิตศาสตร์ท่ีแม่นย  ามากข้ึน แต่ในบางกรณี ความถ่ีท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต อาจมิไดเ้ป็นตวัช้ีน าถึงความเป็นไปไดใ้นอนาคต ในกรณีดงักล่าว ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณ
ในการเลือกใชส้ถิติหรือความเป็นไปไดใ้นอนาคตเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน  ในการประเมินโอกาส
เกิด รายละเอียดความเส่ียงท่ีไม่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการประเมิน ดงันั้นผูป้ระเมินจึงควร
พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดของความเส่ียงใหช้ดัเจน  
 
ผลกระทบ  (Impact)  
                     การประเมินความเส่ียงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางดา้นการเงิน ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบต่อ
รายได้ และผลกระทบท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ตวัอย่างเช่น กฎระเบียบและขอ้บงัคบั ความพึงพอใจของลูกค้า 
ช่ือเสียง และบุคลากร เป็นตน้ การประเมินมูลค่าของผลกระทบทางการเงินท่ีเกิดจากความเส่ียงหน่ึงเป็นเร่ือง
ยากและซับซ้อน ดงันั้น ในการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้การพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงในเชิง
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คุณภาพ เพื่อเป็นการประเมินระดับความส าคญั  ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบไม่มากและมีโอกาสเกิดน้อย ไม่
จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความสนใจมาก ในขณะท่ีความเส่ียงท่ีมีผลกระทบมากและมีโอกาสเกิดสูง จ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาจากผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งทนัท่วงที 
ระดับความเส่ียง  (Level of Risk)  
                     คือ ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการก าหนดความส าคญัของความเส่ียง โดยค่าระดบัความเส่ียงไดจ้ากการน า 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงเพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมินความเส่ียง ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ  
 
ตารางที ่1 เกณฑ์การก าหนดล าดับของความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     การจดัล าดบั ล าดบั 1 ถึง 25 เป็นการจดัล าดบัท่ีน ามาใชใ้นการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ 

ของความเส่ียง เพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมินความเส่ียง ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

 

แนวทางการพจิารณาความมีนัยส าคัญของความเส่ียง  
                     การประเมินความมีนัยส าคญัของความเส่ียง สามารถท าได้โดยการอา้งอิงกบัตารางแสดงการ 
จดัล าดับความเส่ียงข้างต้น  การพิจารณาว่าความเส่ียงใดมีความส าคัญท่ีต้องน ามาด าเนินการก่อนหลัง 
โดยทัว่ไปอาจใช้การก าหนดค่าล าดบัความเส่ียงทั้งในดา้นของผลกระทบและโอกาสเกิด และแบ่งกลุ่มระดบั 
ความส าคญัของความเส่ียง เช่น บริษทัก าหนดให้ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบและโอกาสเกิดตั้งแต่ 22 ข้ึนไป คือ 
ความเส่ียงส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาจดัการก่อน เป็นตน้  
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                     ทั้งน้ีการก าหนดนยัส าคญัของความเส่ียงของบริษทั ควรไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง การก าหนดนัยส าคญัความเส่ียงของบริษัท 

สามารถแสดงไดจ้ากภาพขา้งล่างน้ีโดยแกน X แสดงถึงโอกาสของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และแกน Y 

                     แสดงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยล าดบัความส าคญัของความเส่ียงไดถู้กก าหนดตั้งแต่ระดบั 
1-5 ระดบั ความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมินขา้งตน้ หากมีค่าต ่าหมายถึง ความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่ามาก และหากมี
ค่า สูงข้ึน ความเส่ียงจะมีระดบัสูงข้ึน โดยความหมายของแต่ละระดบัความเส่ียง แสดงดงัภาพและตาราง 
  

ตารางที ่2   ตารางการประเมินความเส่ียงขององค์กร (Risk Assessment Metrix) 
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                  จากภาพขา้งตน้ แสดงให้เห็นขอบเขตของความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั  คือ ความเส่ียงท่ีมีค่าของระดบั 

ผลกระทบและโอกาสเกิด ตั้งแต่ 22 ข้ึนไป 

                   คะแนนท่ีอยู่ในแต่ละช่อง เกิดจากการพิจารณาระดบัความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ โดย
ให้ น้าหนกัผลกระทบมากกวา่โอกาสเกิด เช่น การประเมินความเส่ียงกรณีโอกาสเกิดเป็น 4 ผลกระทบเป็น 5 
ค่า ความเส่ียงเท่ากบั 24 แสดงวา่เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัมาก เป็นตน้  
                   เม่ือไดร้ะดบัความเส่ียงแลว้ ควรน าความเส่ียงท่ีมีระดบัรุนแรงมาก สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย 

ไดม้าก มีโอกาสในการเกิดสูง มาเร่งจดัการก่อนขอ้อ่ืนๆ ส่วนความเส่ียงท่ีไม่รุนแรงมีโอกาสเกิดไดน้้อย จะ 

จดัเป็นความเส่ียงท่ีไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ ในกรณีมีงบประมาณ ก าลงัคนหรือเวลาจ ากดั การจดัล าดบัความ 

เส่ียง จะช่วยให้สามารถวางแผนและจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเลือกการวดัความเส่ียงท่ีมี 

ความรุนแรงมากและมีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยไปหาความเส่ียงท่ีไม่รุนแรงและโอกาสเกิดข้ึนบ่อย 
 

ตารางที ่3 ตารางการประเมินโอกาสขององค์กร (Risk Assessment Metrix) 
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                    เม่ือไดร้ะดบัโอกาสดา้นดีขององคก์รแลว้ ควรน าผลกระทบดา้นดีท่ีมีระดบัต่างสามารถก่อใหเ้กิด 
โอกาสดีทางธุรกิจต่างมาเร่งจดัการก่อนขอ้อ่ืนๆ ส่วนผลกระทบดา้นดีท่ีมีระดบัสูง สามารถก่อให้เกิด โอกาสดี
ทางธุรกิจสูงมาก น ามาจดัการในล าดบัต่อไป  
                   ดังนั้ นความเส่ียง (Risk) คือ ภัยอนัตรายหรือความเป็นไปได้ท่ีบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นอันตราย
หรือไม่ พึงปรารถนาจะเกิดข้ึน โดยทัว่ไป ความเส่ียงกบัโอกาส (Opportunity) มกัจะถูกมองว่าเป็นของคู่กนั
และควร จะอยู่ในสภาพท่ีสมดุลกนัให้มากท่ีสุด โดยคาดหวงัว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
โทษ ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกัของการบริหารความเส่ียง จึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนให้เหลือนอ้ย 
ท่ีสุด และเพิ่มโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้หม้ากท่ีสุดกบัการด าเนินงานขององคก์ร  
 
5.   การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) หรือการจัดการความเส่ียง  
                     เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมี หรือท่ีมีอยูแ่ลว้วา่สามารถช่วยควบคุมความเส่ียง 
หรือปัจจยัเส่ียงไดอ้ย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด โดย 
พิจารณาจากตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน การจดัการความเส่ียง คือกลยุทธ์หรือกิจกรรมท่ีก าหนดเพื่อ 
จดัการความเส่ียงโดยลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ 
ไดข้องบริษทัในการพิจารณาการจดัการความเส่ียงจะตอ้งค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  โดยใช ้
กลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงหรือทั้งหมด เช่น 
      1)  การหลกีเลีย่งความเส่ียง (Risk Avoidance)  คือ การจดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมากและหน่วย    
            งานไม่อาจยอมรับได ้ จึงตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น ทั้งน้ีหากท าการใชก้ล ยทุธ์น้ีอาจตอ้งท า   
            การพิจารณาวตัถุประสงคว์า่สามารถบรรลุไดห้รือไม่ เพื่อท าการปรับเปล่ียน ต่อไป  
      2) การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบ 
                วธีิการท างานใหม่เพื่อลดโอกาสเกิด หรือลดผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
      3)  การกระจายความเส่ียง หรือการโอนย้ายความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความ  
            เส่ียงใหก้บับุคคลหรือบริษทัอ่ืนช่วยแบ่งความรับผดิชอบไป เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความ  
            เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
      4)  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่  
           ตอ้งด าเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก มกัใชก้บัความเส่ียงท่ีตน้ทุนของ 
           มาตรการจดัการสูงไม่คุม้กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
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ปัจจัยในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง มีดงัน้ี  
  -       การประเมินผลกระทบและโอกาสเกดิ จากการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง  
                    ในการประเมินทางเลือกของแต่ละกลยทุธ์การจดัการความเส่ียง ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจวา่   
         กิจกรรมการจดัการความเส่ียงอาจส่งผลต่อผลกระทบและโอกาสเกิดของความเส่ียงต่างกนั ตวัอยา่งเช่น   
         การซ้ืออตัราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถลดผลกระทบจากความ 
         ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ หากแต่ไม่สามารถลดโอกาสเกิดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ 
         ในทางกลบักนั การเลือกท่ีจะซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเพิ่มมากข้ึนสามารถลดโอกาสเกิดจากการเปล่ียน 
         แปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หากแต่ไม่สามารถลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ เป็นตน้     
         ดงันั้นแลว้การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดของความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงจากการด าเนินการตาม 
          กิจกรรมการจดัการความเส่ียง จึงควรไดรั้บการพิจารณาก่อนการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ เพื่อใหร้ะดบั 
          ความเส่ียงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั  
  -      การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการด าเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง  
                        เน่ืองจาก ทรัพยากรบริษทัมีจ ากดั จึงมีความจ าเป็นตอ้งท าการประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี  
        เกิดข้ึนโดยทัว่ไป แลว้ตน้ทุนนั้นสามารถค านวณในเชิงปริมาณดว้ยการค านวณค่าตน้ทุนทางตรงและ       
        ตน้ทุนทางออ้ม นอกจากน้ี ยงัสามารถพิจารณาในเชิงของระยะเวลาและทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินกล 
        ยทุธ์การจดัการความเส่ียงดงักล่าว ส าหรับการพิจารณาผลตอบแทนนั้นสามารถประเมินในเชิงของผล 
        ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเพื่อการบรรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง  
                    หากมีการด าเนินการตามกิจกรรมการจดัการความเส่ียง ในกรณีท่ีพบว่าผลตอบแทนท่ีจะไดจ้าก
การด าเนินการไม่คุม้กบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม ผูบ้ริหารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการโอนยา้ยความเส่ียง (Sharing) 
เพื่อท าการแบ่งต้นทุนให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภยั หรือ การร่วมทุน เป็นต้น 
ผูบ้ริหารอาจเลือกวิธีการจดัการความเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกนั เพื่อจดัการความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ีตอ้งการ 
 
6.   กจิกรรมการควบคุม (Control Activities)  
                    กิจกรรมการควบคุม คือนโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดมี้การจดัการความ
เส่ียง เน่ืองจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบติัเป็นเฉพาะขององค์กร 
ดงันั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั การควบคุมเป็นการสะทอ้นถึงสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้าง และวฒันธรรมขององค์กร และหากการปฏิบัติงานมีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาถึงการควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการควบคุม
ส าหรับแต่ละระบบงานดว้ย  
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ประเภทของกจิกรรมการควบคุม  
       1)   การควบคุมแบบป้องกนั  (Preventive) การด าเนินการ หรือการควบคุมท่ีจดัไวล่้วงหนา้เพื่อลดโอกาส   
             เกิดของผลลพัธ์/ผลกระทบท่ีไม่ดี เช่น  
                 -    การแบ่งแยกหนา้ท่ี  
                 -    การใชร้หสัผา่น  
                 -    การฝึกอบรม  
       2)   การควบคุมแบบค้นหาทีผ่ดิ  (Detective) การด าเนินการ หรือการควบคุมเพื่อคน้หาสาเหตุเม่ือความ  
             ผดิพลาดหรือส่ิงผดิปกติไดเ้กิดข้ึนแลว้ เช่น  
                 -    รายงานการสอบทาน  
                 -     การยนืยนั  
                 -     การนบัทรัพยสิ์น  
                 -     รายงานขอ้ผดิพลาด  
       3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective) การด าเนินการหรือการควบคุมเพื่อแกไ้ขความเสียหาย หรือลด 
              ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความผดิพลาด หรือความผดิปกติ เช่น การกระทบยอดบญัชี  
       4 )  การควบคุมแบบส่งเสริม ( D i r e c t i v e )  การด าเนินการ หรือควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุน้ ใหเ้กิด 
              ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ เช่น การใหร้างวลัแก่ผูมี้ผลงานดี  กิจกรรมการควบคุมท าให ้ 
              ผูบ้ริหารมัน่ใจวา่กิจกรรมการจดัการความเส่ียงไดมี้การด าเนินการอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา ในบาง 
              กรณี กิจกรรมการควบคุมอยา่งหน่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการความเส่ียงหลายกิจกรรมใน  
             ทางตรงกนัขา้ม กิจกรรมการจดัการความเส่ียงอยา่งหน่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการควบคุมหลาย 
             กิจกรรมและในบางกลยทุธ์การจดัการความเส่ียงกบักิจกรรมควบคุมอาจเป็นกิจกรรมเดียวกนัก็ได ้
 
                    กิจกรรมการควบคุมถือเป็นกระบวนการส าคัญส าหรับผู ้บริหารในการท าให้บริษัทบรรลุ
วตัถุประสงค์เน่ืองจากแต่ละบริษทัมีการก าหนดวตัถุประสงค์ และเทคนิคการน าไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะ
บริษัท ดังนั้ น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อม 
ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างภายใน ความเป็นมาของบริษทั และวฒันธรรม  
                     หลงัจากท่ีไดมี้การก าหนดแผนงานเร่ิมตน้ในการจดัการความเส่ียง และเม่ือแผนงานเร่ิมตน้ไดรั้บ
ความเห็นชอบแลว้ ควรมีการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ซ่ึงก าหนดผูรั้บผดิชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจะ
น าไปปฏิบติั และแจง้ใหผู้รั้บผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นไดรั้บทราบเพื่อจะไดน้ าไปปฏิบติัให้เกิดข้ึนจริง โดย
ตอ้งระบุระยะเวลาแลว้เสร็จ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมีการด าเนินงานตามกลยทุธ์เพื่อให้เกิดโอกาสตามท่ีคาดหวงั
ไวจ้ริง  
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                   โดยทัว่ไปแลว้ ผูรั้บผดิชอบความเส่ียงคือบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงต่องานและมีอ านาจใน
การตดัสินใจอย่างเพียงพอในการท าให้แผนปฏิบติัการส าหรับการจดัการความเส่ียงประสบความส าเร็จ ใน
กรณีท่ีแผนปฏิบติัการหน่ึงมีฝ่ายท่ีรับผดิชอบและฝ่ายท่ีให้ความสนบัสนุนมากกวา่หน่ึงฝ่าย ผูรั้บผดิชอบความ
เส่ียงจะมีบทบาทในการประสานงานร่วมกบัฝ่ายท่ีให้ความสนบัสนุนเพื่อให้การด าเนินตามมาตรการจดัการ
ความเส่ียงเป็นไปตามก าหนดเวลาและประสิทธิผล หลงัจากท่ีแผนปฏิบติัการไดถู้กอนุมติัและเห็นชอบแลว้ 
ผูรั้บผดิชอบความเส่ียงจะตอ้งรับผิดชอบต่อการน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั และติดตามผลการด าเนินงานของ
แผนปฏิบติัการนั้น นอกจากน้ี จะตอ้งรายงานต่อคณะท างานบริหารความเส่ียงถึงสถานะความกา้วหน้าหรือ
ปัญหาต่างๆ ของแผนปฏิบัติการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทต่อไป ทั้ งน้ี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทอาจขอให้ผู ้รับผิดชอบความเส่ียงรายงานถึงสถานะและ
ความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการโดยตรงได ้
                    หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการแลว้ ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงควรพิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง การควบคุมความ
เส่ียงท่ีมีอยู ่และประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการท่ีไดน้ าไปปฏิบติั เป็นตน้ และท าการประเมินระดบัความเส่ียง
โดยอาศยัเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสเกิดและผลกระทบ อยา่งไรก็ตาม ในการปรับระดบัความเส่ียงอย่าง
เป็นทางการนั้น ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงจะตอ้งน าเสนอระดบัความเส่ียงท่ีไดรั้บการประเมินใหม่ และหลกัฐาน
ท่ีสนบัสนุนระดบัความเส่ียงดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่ออนุมติัต่อไป  
                     กิจกรรมการควบคุมส าหรับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การควบคุมทัว่ไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมทัว่ไปครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารความปลอดภัย  การจดัซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูป การพฒันา
โปรแกรม และการบ ารุงรักษา ส่วนการควบคุมเฉพาะระบบงานไดรั้บการออกแบบเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บการบนัทึกและประมวลผลมีความครบถว้น ถูกตอ้งและมีอยูจ่ริง 
 
7.   สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
                    เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจดัการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งจากแหล่งภายนอกและภายใน ควรไดรั้บการบนัทึกและส่ือสารอยา่งเหมาะสมทั้งในดา้น
รูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
      การรายงานความเส่ียง  
                    เป็นการรายงานความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด
ตามล าดบัใหฝ่้ายบริหารรับทราบ และใหค้วามเห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง 
      ประโยชน์ของรายการงานความเส่ียง มีดังต่อไปนี ้ 
      -   ท าใหค้ณะกรรมการบริษทัมัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติั   
          และพิจารณาไดว้า่หนา้ท่ีการบริหารความเส่ียงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล  
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      -   ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถบ่งช้ีและเขา้ใจความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และก าหนดกิจกรรมลดความเส่ียงท่ีมี  
          ประสิทธิผลในระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการ  
     -    ผูบ้ริหารของฝ่ายงานต่างๆ สามารถยนืยนัไดว้า่การควบคุมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ียงท่ีส าคญัไดถู้กน าไป 
          ปฏิบติัและด าเนินการอยา่งประสบความส าเร็จ และขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการรายงานอยา่ง 
          เหมาะสม  
 
8.  การติดตามผลและทบทวน (Monitoring)  
                     เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อติดตาม และปรับปรุงกิจกรรมการจดัการต่อความเส่ียงต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจได้
วา่มีการด าเนินการตามมาตรการจดัการความเส่ียง โดยทัว่ไปแลว้กิจกรรมการติดตามความเส่ียงเป็นกิจกรรมท่ี
กระท าอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง แต่ในบางกรณีอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะก็ได ้วตัถุประสงค์ของการติดตาม
ความเส่ียงและการจดัการต่อความเส่ียง ไดแ้ก่  
      -    การใหค้วามมัน่ใจวา่ความเส่ียงเหล่านั้นไดถู้กจดัการตามแผนท่ีวางไว ้  
      -    การประเมินประสิทธิผลของแผนการและกิจกรรมการบริหารความเส่ียง  
      -    การพิจารณาถึงความเส่ียงใหม่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป  
                    การติดตามผลโดยทัว่ไปมกัจะด าเนินการโดยบุคลากรภายในบริษทัเอง อย่างไรก็ตาม อาจให้
บุคคลภายนอก เช่น ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ช่วยในการติดตามการจดัการความเส่ียงเป็นคร้ังคราวได ้
ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงอาจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การจดัการความเส่ียงท่ีเคยมีประสิทธิผล
อาจเปล่ียนเป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลงหรือไม่ ควรด าเนินกร
ต่อไป หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดงันั้นแลว้ ผูบ้ริหารควรประเมิน
กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผลเสมอ การติดตาม
และรายงานความเส่ียงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานและการ
รายงานตามปกติท่ีบริษทัมีอยู ่ 
                    บริษทัควรสนับสนุนให้เกิดการส่ือสารในเชิงรุกและให้มีการส่ือสารสองทางอย่างสม ่าเสมอ 
ช่องทางในการส่ือสารอย่างเป็นทางการท่ีใช้ในการพิจารณาความเส่ียง การควบคุมและแผนการด าเนินการ 
ไดแ้ก่ การประชุมทัว่ไปของผูบ้ริหาร การประชุมคณะท างาน รายงานรายเดือนส าหรับผูบ้ริหาร การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ การส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยให้มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีเพียงพอและ
ได้รับการน าเสนอเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างทนัท่วงที ในบางกรณีการจดัการกบัความเส่ียงด้วยวิธีการท่ี
เร่งด่วนจากการพูดคุยทางโทรศพัท ์หรือการจดัท ารายงานเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อาจมีความเหมาะสมกวา่
รอการจดัท ารายงานอยา่งเป็นทางการ 
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ค าศัพท์เกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง 
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คณะท างานบริหารความเส่ียง ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบดว้ยฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที ่ ฝ่ายงาน ผู้รับผดิชอบหลกั 

1 ฝ่ายกิจการสาขา คุณสุรพงษ ์  เพช็รอ าไพ 

2 ฝ่ายหน้ีสิน  คุณดวงแข   สงนุย้ 

3 ฝ่ายบญัชี (ดา้นการจดัท างบการเงิน) คุณสุรัตน์   ฉายาวรเดช 

4 ฝ่ายบญัชี (ดา้นประสานงานสาขา) คุณวมิลรัตน์   หนูจุล 

5 ฝ่ายการเงิน คุณปราณี   สุยะพล 

6 ฝ่ายการคลงั คุณกฤษดา คุรุจิตโกศล 

7 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) คุณอศัวนิ   เครือวลัย ์

8 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไอที.ซพัพอร์ต) คุณวโิรจน์   ลอยทบัเลิศ 

9 ฝ่ายบุคคล คุณวรวรรธ   กาญจนกุล 

10 ฝ่ายจดัซ้ือ คุณชาญณรงค ์  เชียงหนุน้ 

11 ฝ่ายธุรการ  คุณเรณู   ป้อมสมบูรณ์ 

12 ฝ่ายการตลาด คุณศิริลกัษณ์   ศรีมณี 

13 โครงการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ คุณอมรเทพ   ภูฆงั 

 


