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Risk Management Concept – The Beginning

การจัดการความเสี่ยงจริงๆมีมานานแล้ว 
แต่ได้เริ่มมีมาตรฐานกันอย่างจริงจังเมื่อ
ประมาณปี ค.ศ. 2004 หลังจากเกิด
เหตุการณ์การโกงทางการเงินขึ้น จึงท าให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
ทางด้านมาตรฐานทางการเงินและบัญชีได้
ร่วมกันจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาจัดท า
มาตรฐานการควบคุมภายในและ
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานให้องค์กรชั้นน าได้น าไปปรับ
ใช้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป โดยเรียกมาตรฐานการจัดการ
ความเสี่ยง COSO ERM – Enterprise 
Risk Management Integrated 
Framework (COSO ERM 2007)
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COSO Standard

COSO หรือ The Committee of 
Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission ได้จัดตั้งขึ้นมา
ในปี ค.ศ. 1985 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพ่ือจัดท ามาตรฐานด้านการควบคุม
ภายใน (Internal Control –
Integrated Framework) ซึ่งในเวลา
ต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการ
จัดการความเสี่ยงเข้าไป จนท าให้
พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่า 
Enterprise Risk Management –
Integrated Framework โดยมี
กระบวนการจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางของ COSO ที่เรียกว่า COSO 
ERM 2004
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COSO1 Internal Control vs COSO 2 ERMRisk Management Concept
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COSO ERM 2004 – Integrated Framework

การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

การระบุถึงความเสี่ยงต่อเป้าหมายขององค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส / ผลกระทบ)

การก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามร่องรอยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับขององค์กร 
ซึ่งถ้าองค์กรได้ด าเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบ
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ รวมทั้งองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง
นั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้ด้วยความมั่นใจ 
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COSO ERM 2004 – Integrated Framework

“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึง
ประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ COSO ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 
ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

แต่ก็มีความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจาก 4 ประเภทแรกด้วย เช่น ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
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COSO ERM 2004 – ประเภทความเสี่ยง

การแบ่งประเภทความเสี่ยง ได้จัดแบ่งตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ โดย
จัดแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย, 
เป้าหมายกลยุทธ,์ โครงสร้างองค์กร, ภาวการณ์แข่งขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ / อุปกรณ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไรและ การรายงานทางการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
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COSO 2017 – Integrating with Strategy and PerformanceRisk Management Concept

ในปีค.ศ. 2017 COSO ได้ออกแนวทางการจัดการความเสี่ยงตัวใหม่ออกมา เรียกว่า COSO Enterprise 
Risk Management – Integrating with Strategy and Performance 2017 (หรือ COSO 2017) 
ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร (Organization Strategy) และ
เชื่อมโยงไปถึงการประเมินผลการด าเนินงาน (Organization Performance) ด้วย

กรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยง COSO ERM 2017



COSO 2017 – Integrating with Strategy and PerformanceRisk Management Concept

COSO 2017 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (Component) และ 20 หลักการ (Principle)

การประยุกต์ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO 2017 นี้คาดว่าจะช่วย
ให้องค์กรได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
2. ลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกระทบเชิงบวก
3. ท าให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงโดยรวมไม่ใช่เน้นความเสี่ยงเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
4. ลดความผันผวนของการด าเนินงาน
5. ท าให้การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญมากขึ้น



COSO 2017 – Governance & CultureRisk Management Concept

องค์ประกอบแรกของ COSO 2017 ได้ระบุแนวทาง
ไว้ว่าคณะกรรมการขององค์กรจะต้องมีสว่นร่วม
อย่างใกล้ชิดในการก ากับดูแลองคก์รที่ดีและจะต้อง
ควบคุมให้เกิดการจัดการความเสีย่งด้วย 
นอกจากนั้นจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้
รองรับการการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งควรจะต้อง
มีการก าหนดวัฒนธรรมอันพีงประสงค์ควบคู่ไปกับ
การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในคุณค่าหลักของ
องค์กร และยังต้องดึงดูด พัฒนา และเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่ในองคก์รให้
ได้



COSO 2017 – Strategy & Objective-Setting Risk Management Concept

องค์ประกอบที่สองของ COSO 2017 ได้ระบุ
แนวทางไว้ว่าจะต้องมีการวิเคราะห์บรบิทของธุรกิจ
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงบทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร จุดส าคัญ
คือผู้บริหารจะต้องพจิารณาความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของธุรกิจ และก าหนดความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อที่จะประเมิน
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ของธรุกิจ อันจะน าไปสู่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป



COSO 2017 – PerformanceRisk Management Concept

องค์ประกอบที่สามของ COSO 2017 ได้ระบุ
แนวทางไว้ว่า องค์กรจะต้องมีการระบุความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงในบรบิทของ
ธุรกิจ (Change in Business Context) และ
จะต้องมีการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง 
เพื่อน ามาจัดอับดับความส าคัญของความเสี่ยง แล้ว
จะเข้าสู่กระบวนการตอบสนองความเสี่ยงที่ประเมิน
แล้ว (Risk response – Accept, Avoid, Exploit, 
Reduce และ Share risks) หลังจากนั้นจึงเป็นการ
จัดท าเป็นภาพรวมความเสีย่งองค์กร



COSO 2017 – PerformanceRisk Management Concept

จากกรอบแนวคิดเรื่องการจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร องค์ประกอบที่ส าคัญ
มากๆ คือองค์ประกอบด้าน 
Performance ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆของ
การจัดการความเสี่ยงอยู่ 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย
1. การระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและจัดล าดับความ

เสี่ยง
3. การตอบสนองอย่างเสี่ยง

ในการระบุความเสี่ยงนั้นจะต้องร่วมกันระบุความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงที่อาจจะท าให้ไม่สามารถบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์กรจะต้องท าความเข้าใจและ
ระบุให้ได้ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง และองค์กรจะต้องวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่มตี่อองค์กร เพ่ือองค์กรจะได้ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและความคุ้มค่าด้วยจึงจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป



COSO 2017 – Risk MatrixRisk Management Concept

เมื่อวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว หน่วยรับตรวจต้องพิจารณาถึง
ระดับของความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ าโดยพิจารณาจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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COSO 2017 – Review & RevisionRisk Management Concept

องค์ประกอบที่สี่ของ COSO 2017 ได้ระบุแนวทาง
ไว้ว่า องค์กรควรจะมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นสาระส าคัญ และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยง
และผลการด าเนินการตอบสนองความเสีย่งว่าเป็นไป
ตามความตั้งใจหรือไม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
จัดการความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป



COSO 2017 – Information, Communication, & ReportingRisk Management Concept

องค์ประกอบที่ห้าของ COSO 2017 ได้ระบุแนวทาง
ไวว้่าองค์กรควรพิจารณาการน าเอาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนต้องมีการสือ่สาร
เรื่องราวของความเสีย่งให้บุคลากรในองค์กรทุก
ระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างทัว่ถีง 
และท้ายสุดองค์กรจะต้องมีการจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการ
ด าเนินงาน



COSO 2017 – Information, Communication, & ReportingRisk Management Concept

เนื่องจากความเสี่ยงมีหลากหลายรูปแบบและแต่ละองค์กรก็มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้น
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงจึงมีหลายลักษณะให้องค์กรได้เลือกใช้อย่างเหมาะสม

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดโอกาสความเสี่ยง

ถ่ายโอนผลกระทบ ยอมรับความเสี่ยง



COSO 2017 – Information, Communication, & ReportingRisk Management Concept

ความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ า

ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลาง

ผลกระทบ

น้อย

มาก

น้อย มากโอกาสที่จะเกิด

กลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ง

การเลือกกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอาจจะพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงด้วย ซึ่งถ้าความ
เสี่ยงสูงอาจจะใช้กลยุทธ์การถ่ายโอนความเสี่ยงเพื่อที่จะไม่ต้องรับความเสี่ยงเอง หรืออาจจะใช้
กลยุทธ์การลดความเสี่ยง (ลดโอกาส) ในขณะที่ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงแต่โอกาสที่เกิดมีน้อย
ก็อาจจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ถ้าความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบน้อยมากแม้ว่าโอกาสที่
เกิดจะสูงก็อาจจะใช้กลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงได้

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถ่ายโอนผลกระทบ

ยอมรับความเสี่ยง


