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นิยามศัพท์

• ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสีย
หรือส่ิงท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ
องค์กร (ความเส่ียงหนึ่ง อาจมีหลายปัจจัยเส่ียง)

• ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ประเด็นความเส่ียง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ (ต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดได้อย่างไร ทำไมจึง
เกิด จึงจะเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพ่ือการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง)

• ประเภทของความเสี่ยง ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (S) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (O) ความเส่ียง
ด้านการเงิน (F) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (C) รวมท้ังอาจเพ่ิมด้านอื่น ๆ 
เช่น ความเส่ียงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

• แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง ได้แก่ ปัจจัยความเส่ียงภายนอก ท่ีเข้ามากระทบองค์กร มักควบคุมได้ยาก
และอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายใน และปัจจัยความเส่ียงจากภายในองค์กร ท่ีสามารถควบคุมได้



• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการลดมูลเหตุของโอกาสท่ีอาจทำให้องค์กรเกิดความ
เสียหาย

• การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) คือ การบริหารความ
เส่ียง ท่ีมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กรประกอบเข้าด้วยกัน และมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการพิจารณาความเส่ียงให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

• ERM ช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในกิจการ (Value Creation) และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจัดการเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อการ
บริหารความเส่ียง 

• การควบคุม (Control) การเฝ้าระวัง มิให้ความเส่ียงส่งผลกระทบรุนแรง ทำความเสียหายแก่องค์กร 
โดยมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 4 มาตรการ คือ ได้แก่ ป้องกัน ตรวจพบ ช้ีแนะ แก้ไข ควบคุมเพ่ือการ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบข้อผิดพลาด ควบคุมโดยการช้ีแนะหรือกระตุ้นให้
เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ และควบคุมเพ่ือการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น

• ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ียังคงหลงเหลือหลังจากดำเนินการจัดการ
ความเส่ียง และวางระบบการควบคุมภายในไประยะหนึ่งแล้ว
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การบริหารความเส่ียงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) 



• ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ขนาด ปริมาณ ระดับ หรือสถานการณ์
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการคือการสร้างพันธะผูกพันภายในองค์กร เป็นการให้นิยามถึงสิ่งท่ีองค์กร
ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ แบ่งตามทัศนคติ 2 แบบคือ แบบระมัดระวัง และแบบกล้าเสี่ยง

• ระดับความเบี่ยงเบนความเส่ียง (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนหรือความ
ยืดหยุ่นจากเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (กำหนดเป็นร้อยละ +/- ) ซ่ึงทำให้องค์กรนั้น ๆ ม่ันใจว่า องค์กรได้
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสี่ยง
โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

• การกำหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ควรมีการประเมินเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนัก
ของ ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น กับโอกาสผลตอบแทนท่ีได้รับ เพ่ือมิให้เน้นด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป 
และเช่ือมโยงสัมพันธ์กับระหว่าง Risk Appetite + Risk Tolerance กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหารงาน และต้องดำเนินการอย่างครบวงจร



ระบุ Risk Appetite
(ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้)

นิยามถึงสิ่งที่ยอมรับได้ และยอมรับไม่ได้
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ต้องมีการทบทวน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยพิจารณาว่า 
ความเส่ียงที่คาดการณ์นั้น มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 

การยอมรับความเส่ียงขององค์กร มีผลทำให้ขีดความสามารถและความได้เปรียบด้านการ

แข่งขันเพิ่มขึ้นหรือไม่



• ดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) คือ เคร่ืองมือวัดกิจกรรมท่ีอาจส่งผลต่อความ
เส่ียง ทิศทางความเส่ียงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เป็นสัญญาณเตือน เพ่ือหาสาเหตุปรับปรุงแก้ไข

• การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) หมายถึง การระบุหรือบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเส่ียงและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กร เช่น ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมาย (Compliance)

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง โดย
พิจารณาจากระดับของความเสียหายหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) 

• ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) = โอกาส x ผลกระทบ แบ่งเป็น 4-5 ระดับ สูงมาก สูง ปาน
กลาง น้อย น้อยมาก

• ปัญหา (Problem) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีได้เกิดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบเชิงลบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หากมีการนำผลท่ีได้รับมาพิจารณาหาทางแก้ไข จะจัดเป็น
การบริหารความเส่ียงทางหนึ่ง



กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
• TAKE : การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) ไม่ต้องทำแผนงานจัดการความเสี่ยง 
หากอยู่ในระดับยอมรับได้ หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้เพราะเป็นภารกิจ

• TREAT : ลดหรือควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction / Rick Control) หากิจกรรม
ควบคุมมาลดความเสี่ยง ออกแบบระบบควบคุมภายใน แก้ไขปรับปรุงการทำงาน มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ ป้องกัน ตรวจพบ ช้ีแนะ แก้ไข ควบคุมเพื่อการป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด ควบคุมเพื่อใหต้รวจพบข้อผิดพลาด ควบคุมโดยการช้ีแนะหรือกระตุ้นให้เกิดผล
สำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ และควบคุมเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

• TRANSFER : การกระจายถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) กระจายถ่ายโอนความเสี่ยง
ให้องค์กรอ่ืนจัดการแทน เช่น ทำประกันภัย ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง

• TERMINATE : การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หยุด เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและอาจนำมาซ่ึงความเสี่ยง ปิดกิจการช่ัวคราว ย้ายฐานการผลิต



ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

• หมายถงึ ความเสี-ยงที-เกิดจากการกําหนดแผนกลยทุธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไป
ปฏิบตัทีิ-ไมเ่หมาะสม หรือไมส่อดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัสง่ผล
กระทบที-ก่อให้เกิดการเปลี-ยนแปลงหรือการไมบ่รรลตุามเปา้หมาย
• การดําเนินกลยทุธ์ที0ผิดพลาดหรือไมเ่หมาะสม 

• การไมป่ฏิบติัตามกลยทุธ์ 

• การนําหรือการถ่ายทอดกลยทุธ์ไปปฏิบติัไมเ่หมาะสม 

• คณุภาพการบริหารงานมีดี หรือการจดัการไมเ่หมาะสม

• การใช้ทรัพยากรในองค์กรในการดําเนินงานไมเ่หมาะสม เป็นเหตใุห้เกิดการรั0วไหลเสยีหาย



ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

• หมายถงึ ความเสี-ยงที-เกิดจากความไมมี่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงาน และ
กระบวนการปฏิบตังิาน
• ความเสี-ยงจากการทจุริต ของบคุลากรภายในองค์กร และจากภายนอกแตก่่อให้เกิดความ

เสียหายโดยตรงตอ่องค์กร
• ความเสี-ยงด้านบคุลากร เชน่ ความไมเ่หมาะสมของการจ้างงาน การจา่ยคา่ตอบแทน การสรร

หาบคุลากรที-เหมาะสม ความปลอดภยัของสถานที- การขาดคูมื่อหรือระเบียบวิธีปฏิบตังิาน
• ความเสี-ยงด้านความปลอดภยัของทรัพย์สนิ ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิที-เป็นแหลง่รายได้
• ความเสี-ยงระบบข้อมลู เครือขา่ยคอมพิวเตอร์หยดุชะงกั เทคโนโลยีล้าสมยั
• ความเสี-ยงของความปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ การสยูหายของข้อมลู การถกูเจาะข้อมลู
• ความเสี-ยงจากกระบวนการทํางาน ความผิดพลาดในวิธีปฏิบตังิาน ระบบปฏิบตัิงาน และการ

ปฏิบตังิานของบคุลากร กระบวนการปฏิบตังิานที-ไมส่นองความพงึพอใจแก่ลกูค้าเมื-อเทียบกบั
คูแ่ขง่



ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

• หมายถงึ ความเสี-ยงที-เกิดจากความไมแ่นน่อนของผลลพัธ์ที-เกี-ยวข้องกบัเงิน เชน่ รายได้ กําไร 
เงินทนุในอนาคต ที-จะสง่ผลกระทบทางลบตอ่มลูคา่ของกิจการ  

• โดยทั-วไปความเสี-ยงทางการเงินมกัจะเกี-ยวข้องกบัการบริหารรายการในสว่นของหนี Oสนิและ
สนิทรัพย์ ซึ-งมีผลตอ่กิจการผลประกอบการทั Oงระยะสั Oนและระยะยาว 

• การปอ้งกนัความเสี-ยงตามหลกัธรรมชาติ คือ การรักษาความสมดลุของความเสี-ยงด้าน
สนิทรัพย์กบัความเสี-ยงด้านหนี Oสนิให้เหมาะสม



ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Complance Risk)

• หมายถงึ ความเสี-ยงที-เกิดจากการที-บคุลากรขององค์กรฝ่าฝืน ไมเ่ข้าใจ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หรือมาตรฐานที-เกี-ยวข้องกบัการดําเนินงาน 

ความเส่ียงด้านอื่น ๆ เช่น
ความเสี่ยงของการลงทุนทางธุรกิจ (Investment Risk)
ความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk)
ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) 


