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สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ ามคัดลอกหรื อทาซ ้า โดยไม่ได้ รับอนุญาต

คำนำ
ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยง กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
เป็ นเจ้ าของความเสี่ยง โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่อาจมีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และหามาตรการในการจากัด ป้องกัน และควบคุม
ความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ตา่ งๆของบริษัท
คูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ พนักงานทุกคนของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ในฐานะ
เจ้ าของความเสี่ยง Risk Owner มีความรู้ ความเข้ าใจภาพรวมการบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานและกลุ่ม
ธุรกิจ ซีพี ออลล์ ตลอดจนขอบเขตประเภทความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมิน , การจัดทาแผนควบคุม,
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิ จ, การติดตาม รวมทังการประเมิ
้
นประสิทธิภาพการบริ หารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ซึ่งต้ องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคนในหน่วยงานอย่างจริ งจัง ทังนี
้ ้เพื่อให้ องค์กร
ของเราบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ปฏิบตั สิ อดคล้ องตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ ยืน
ตลอดไป
นอกจากนี ้ยังได้ เพิ่ม เรื่ องการตังชื
้ ่อรายการความเสี่ยงเพื่อให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องได้ สื่อสารและเข้ าใจความ
หมายความเสี่ยงตรงกัน จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คูม่ ือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี ้ จะเป็ นแนวทางให้ พนักงาน
มีการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ อง สอดคล้ องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อไป
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ควำมมุ่งมั่นด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของผู้บริหำรระดับสูง
จากวิสัยทัศน์ ข องคุณก่ อศักดิ์ ไชยรั ศมี ศักดิ์ ประธานกรรมการบริ หาร บมจ.ซี พี
ออลล์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2545 ที่เล็งเห็นความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง นับแต่นนมาทุ
ั้
กๆ
ปี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงก็ จ ะทาหน้ าที่ ในการค้ น หา ทบทวนความเสี่ ยง และ
รายงานแก่คณะผู้บริ หาร (BOD) อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็ นต้ องบริ หารความเสี่ยงเพื่อหากับระเบิดหรื อระเบิด
เวลาที่ซ่อนอยู่ โดยการมีทีม งานบริ หารความเสี่ยง ช่วยประเมิน คอยเตือน และทา BCM เพื่อให้ ธุรกิจ
สามารถดาเนินได้ อย่างต่อเนื่อง “ประโยชน์จากการบริ หารความเสี่ยง คานวณยาก แต่ได้ ประโยชน์มากแน่ๆ ”
(ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์, 2555) “วันนี ้องค์กรเราอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีเหตุวิกฤต เราต้ องคานึงถึงความเสี่ยง
และบริหารอย่างชาญฉลาด (Intelligence Risk)” (ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ,์ 2556)
เราเป็ นบริษัทใหญ่มีพนักงานกว่า 140,000 คน เราจะทาอะไรต้ องระมัดระวัง ต้ องให้ ความสาคัญกับ
Risk Management ให้ พิจารณาดูความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ ้นกับองค์กร "ต้ องตัง้ ตัวอยู่เหนื อควำมไม่
ประมำท เรำต้ องคอยสอดส่ องว่ ำพรุ่ งนีจ้ ะเกิดอะไรขึน้ เพรำะเรำยังคงเติบโตอยู่อย่ ำงต่ อเนื่อง แต่
เรำต้ องระมัดระวังภัยด้ วย” (ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ,์ 2558)
คุณปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.ซีพี ออลล์ แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับภัยมืดว่า “ความเสี่ยงจากภัยมืดคือการไม่ร้ ูจดุ อ่อนของตนเองทุกคนจึงควรตระหนัก
ร่วมกันป้องกัน และแก้ ไขจุดอ่อนที่ค้นพบอย่างต่อเนื่อง” (ปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล, 2556)
คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.ซีพี ออลล์ “การบริ หารความ
เสี่ยงองค์กรยุคใหม่ Risk Manager และRisk Champion ต้ องตื่นตัวมุ่งเน้ นการจัดการ
ความเสี่ยงเชิงป้องกัน Intelligence Risk มากกว่าการตังรั้ บ” (พิทยา เจียรวิสิฐกุล, 2556)
“อย่ากลัวความเสี่ยงจนไม่กล้ าทาอะไรเลย แต่ต้องหาวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่ออยู่กบั ความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาด เราต้ องรู้ทนั ความเสี่ยงเพื่อจัดการ แต่อย่าให้ ความเสี่ยงมาจัดการเรา” (พิทยา เจียรวิสิฐกุล,
2559)
“ต้ องตื่นตัว เรี ยนรู้ และแบ่งปั นเหตุการณ์ไม่น่าเลยหรื อความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นกับหน่วยงานภายนอก โดย
นามาพิจารณาทบทวนความเสี่ยงภายในองค์กรเราอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้ มีการปรับปรุงแผนธุรกิจองค์กร
ล่วงหน้ าให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว“(พิทยา เจียรวิสิฐกุล, 2559)
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“ต้ องบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตการทางานของทุกวัน จะทาให้ เรารู้ว่าความเสี่ยงอะไรที่
ต้ องจัดการ เพื่อความรอบคอบในการดาเนินธุรกิจ และสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนขององค์กร (พิทยา เจียรวิสิฐกุล ,
2559)
ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
การที่องค์กรจะมีอายุยาวนานได้ นนั ้ ทุกคนในองค์กรมีสว่ นร่วมในการทาให้ องค์กร
ยัง่ ยืน ยาวนาน พวกเราทุกคนใน ซีพี ออลล์ อยู่ในบ้ านหลังเดียวกัน นัน่ คือ "บ้ ำน
คุณภำพ ซีพี ออลล์ " และพวกเรามีนามสกุลเดียวกัน คือ "ซีพี ออลล์" บ้ านหลังนี ้จะมีความสุขได้ หรื อไม่นนั ้
อยูท่ ี่พวกเราทุกคน ขอให้ "เราทุกคนช่วยกันทาให้ บ้านหลังนี ้มีความสุข" สร้ างบ้ านหลังนี ้ด้ วยความสุข และให้
มีความยัง่ ยืน การที่เราจะเป็ นองค์กรคุณภาพและมีความยัง่ ยืนได้ นนั ้ ต้ องประกอบด้ วยหลัก 3 ด้ าน คือ
1. มีกลยุทธ์ที่คานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและคูแ่ ข่ง อย่างถูกต้ องและดีงาม ว่าจะอยูร่ ่วมกันได้ อย่างไร
2. องค์กรต้ องมีความสามารถในการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลง และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ทุก
สถานการณ์ ทังวิ
้ กฤต อุปสรรค และโอกาส
3. องค์กรต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องของคน การสร้ างทีม การรักษาทีม การพัฒนาทีมงานให้ เก่งขึ ้น ดีขึ ้น อยู่
ตลอดเวลา หากองค์กรของเราปฏิบตั ิตามหลัก 3 ด้ านนี ้ บ้ านของพวกเราหลังนี ้จะเปี่ ยมด้ วยความสุข และ
บ้ านหลังนี ้ก็จะกลายเป็ น "องค์กรคุณภาพและมีความยัง่ ยืน" อย่างแน่นอน... (ธานินทร์ บูรณมานิต, 2559)
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานCAFM และรษก.ผู้บริ หาร
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ในฐานะ Enterprise Risk Manager
“ทุกคนในองค์กรต้ องใช้ หลัก 3 A (Alert, Alarm, Analysis) ในการค้ นหาความเสี่ยงจาก
ภัยสว่าง และภัยมืด เพื่อควบคุมติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง “(วิเชียร จึงวิโรจน์, 2556)
“เป้าหมายสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงคือ การค้ นหาภัยหรื อสิ่งที่คาดไม่ถึงให้ พบก่อนที่จะเกิด
เรื่ อง แล้ วทาการลดโอกาสและผลกระทบความเสียหายให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การที่องค์กรเราจะ
อยู่รอดปลอดภัยได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้ องค์กรจึงต้ องทาธุรกิจที่ดี ในขณะเดียวกันต้ องควบคุมรอยรั่วจุดอ่อนให้
น้ อยลงด้ วย เพื่อให้ ผลกระทบขององค์กรทุกด้ านเข้ าใกล้ ศนู ย์สมดุลอย่างแท้ จริง” (วิเชียร จึงวิโรจน์, 2559)
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการบริ หารจัดการความเสี่ย งที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอย่างครอบคลุม
โดยจัด ท านโยบายและคู่มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนเป็ นเจ้ า ของความเสี่ ย ง โดยมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุ น แรงของผลกระทบที่อาจมีต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท และหามาตรการในการจ ากัด ป้ องกัน และควบคุม ความเสี่ ย งเหล่า นัน้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ ต่างๆของบริ ษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิ ภาพของการบริ หาร
ความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แล้ วรายงาน
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบ ทัง้ นี ้ ได้ มีการทบทวนนโยบายและคู่มื อการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละครัง้ และจัดให้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ การบริ หาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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การบริ หารความเสี่ยงองค์กรเริ่มต้ นจากการทบทวนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร
รวมทังวิ
้ สยั ทัศน์ พันธกิจองค์กร ซึง่ ทางหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และEnterprise Risk Managerจะจัดทา
แผนการปรับปรุงคูม่ ือแนวทางการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับนโยบาย เป้าหมายองค์กรด้ านธรรมาภิ
บาล ความยัง่ ยืน และเป้าหมายการดาเนินการทางธุรกิจ เพื่อทบทวนโครงสร้ าง ระบบการบริ หารจัดการด้ าน
ความเสี่ยง การจัดการเหตุวิกฤตองค์กรของหน่วยงานต่างๆในกลุม่ ธุรกิจ ให้ มีการค้ นหา ประเมิน ควบคุม
ติดตาม ตลอดจนการจัดทาและประเมินผลแผนรับมือเหตุวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ องค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่ วยงำนในกลุ่มธุรกิจ
ตามที่นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรกาหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเป็ นเจ้ าของความเสี่ยงRisk Owner ดังนันผู
้ ้ บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานจะทาหน้ าที่
เป็ นผู้จดั การความเสี่ยงRisk Managerโดยตาแหน่ง ผู้จดั การความเสี่ยงหน่วยงานสามารถแต่งตังผู
้ ้ ชว่ ย
ที่มีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถเหมาะสมทาหน้ าที่เป็ นนักจัดการความเสี่ยง Risk Championประจาหน่วยงาน
เพื่อทาหน้ าที่จดั การให้ มีการค้ นหา ประเมิน จัดทาแผนควบคุมและติดตามความเสี่ยงร่วมกับทุกคนใน
หน่วยงานซึง่ เป็ น Risk Owner ตลอดจนรายงานผลการดาเนินด้ านบริหารความเสี่ยงให้ Risk Manager
พิจารณา ก่อนรายงานผลให้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทาการรวบรวมรายงานให้ คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้ องพิจารณาต่อไป
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เกณฑ์ กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงหน่ วยงำน( Risk Score )
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ กาหนดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แล้ วรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบ ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ กาหนดให้ มีแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานดังนี ้
1.การถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ( คะแนน 10 %)
2.จัดให้ มีการทบทวนและรายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ( คะแนน 30 %)
3.การทบทวนปรับปรุง แผน BCM และรายชื่อ BCM Team( คะแนน 15%)
4.การผลักดันให้ ทกุ คนในหน่วยงาน เข้ าร่วมโครงการค้ นหาภัยมืดองค์กร (คะแนน 20%)
5.การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้ านบริหารความเสี่ยงที่บริ ษัทกาหนด (คะแนน 25%)

ประเภทขอบเขตกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ซีพี ออลล์
ทุกหน่วยงานต้ องมีการทบทวนรายการความเสี่ยงให้ ครอบคลุมด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. Universal Risk Area สำหรั บกำรทบทวนควำมเสี่ยงโดยรวมขององค์ กรและหน่ วยงำน
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2. Universal Risk Project Area สำหรั บกำรจัดทำโครงกำรสำคัญต่ ำงๆ

3. Fraud Risk Area สำหรั บกำรทบทวนควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริตขององค์ กรและหน่ วยงำน
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กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริต
การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานในบริ ษัทดาเนินการเชิงรุก เพื่อระบุ
ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตขององค์กร รวมทัง้ สร้ างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ ้น และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยง
ด้ านการทุจริ ตได้ ถกู ระบุและจัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทุกหน่วยงานต้ องให้ ความ
ร่วมมือในการให้ ข้อมูลความเสี่ยง
บริ ษัทกาหนดให้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ ูบริ หารสาหรับการประเมิ น
ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต รวมทังเป็
้ นผู้รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต เพื่อจัดทาเอกสาร
ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตขององค์กรทังนี
้ ้ หน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงมีหน้ าที่รายงานการดาเนินงานตาม
แผนจัดการความเสี่ ย งต่อหน่ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ นาไปรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการบริษัทให้ ทราบถึงสถานะของการดาเนินงานทุก 6 เดือน
ทังนี
้ ้ บริษัทประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้ านการทุจริตเป็ นประจาทุกปี เพื่อระบุความเสี่ยงเพิ่มขึ ้น
หรื อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีอยูใ่ นแต่ละปี ซึง่ สามารถเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบตั ิงาน การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปลี่ยนหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของบุคลากรในบริษัท หรื อวิธีการทาทุจริตแบบใหม่ๆ เป็ นต้ น

ประเภทของควำมเสี่ยง
1. ความเสี่ยงแบบประจักษ์แจ้ งแก่สายตา หรื อภัยสว่าง ได้ แก่ ความเสี่ยงที่องค์กรมีความรู้ และ
เข้ าใจ แต่ระบบการควบคุมจัดการยังมีข้อบกพร่อง
2. ความเสี่ ยงแบบถูก ซ่อ นเร้ น หรื อ ภัย มื ด แบบที่ 1 ได้ แ ก่ คือ ความเสี่ ยงที่ เ กิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในขององค์กรที่เกิ นกว่าที่ค าด เช่น การเติบโตของธุ รกิจ การขยายตัวของธุ รกรรม และ
SWOTขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่คาด
3. ความเสี่ยงแบบคาดไม่ถึง หรื อ ภัยมืดแบบที่ 2 ได้ แก่ ความเสี่ยงที่ เป็ นความรู้ เฉพาะทาง
องค์กรขาดประสบการณ์องค์ความรู้ ต้ องใช้ เครื่ องมือวิเคราะห์เจาะลึกจากผู้ความเชี่ยวชาญ หรื องานวิจยั เชิง
ลึกคาดการณ์
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หัวใจของการค้ นหาความเสี่ยง จะต้ องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่ชัดเจนเพื่อช่วย
ประเมินความเสี่ ยง และจัดล าดับความสาคัญ จัดทาแผนและจัดหาทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น รวมทัง้ รายงาน
ความก้ าวหน้ าในการดาเนินการตามแผน และปรับปรุ งรายการความเสี่ยงให้ ทันสมัย ตลอดจนเฝ้าระวัง
อุบตั กิ ารณ์ที่อาจเกิดขึ ้น และปิ ดประเด็นความเสี่ยง กรณีที่ดาเนินการได้ ครบถ้ วนตามแผนงานแล้ ว
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กำรวิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยง
การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง Risk Ownerผู้รับผิดชอบจะต้ องวิเคราะห์ ประเด็นความ
เสี่ยงที่ค้นพบใน 2 ประเด็นหลัก คือ โอกาสเกิดความเสี่ยง (Probability Rating Scale) และผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact Rating Scale) โดยใช้ ตารางการประเมินความเสี่ยงสาหรับหน่วยงาน ซึ่งมีหลักการและ
แนวทางดังนี ้
1. โอกาสเกิดความเสี่ยงที่อยูใ่ นระดับต่า (Low Probability) หมายถึง เคยมีสถิติการเกิดอุบตั ิการณ์
เสี่ยงน้ อยครัง้ มาก หรื อเป็ นความเสี่ยงที่มีมาตรการควบคุมป้องกันต้ นเหตุของการเกิดอย่างมีประสิทธิภาพดี
2. โอกาสเกิ ดความเสี่ ยงที่ อยู่ในระดับสูง (High Probability) หมายถึง เคยมี สถิ ติการเกิ ด
อุบตั ิการณ์เสี่ยงมากเกินระดับที่ยอมรับได้ หรื อมีมาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่ต้นเหตุของการเกิดที่ขาด
ประสิทธิภาพ
3. ผลกระทบของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่า (Low Impact) หมายถึง เคยมีสถิติความเสียหาย
โดยรวมเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพสูง พร้ อมใช้ ง านได้ ตามระยะเวลาที่ กาหนด ทาให้ ลดผลกระทบความเสี ยหาย
โดยรวมอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ผลกระทบของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High Impact) หมายถึง เคยมีสถิติความเสียหาย
โดยรวมที่เกิดขึ ้นสูงสุดเกินค่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรื อมีระบบแผนสารอง BCM หรื อแผนฉุกเฉิน IMP
รองรับแต่ขาดประสิทธิภาพ หรื อไม่พร้ อมใช้ งานได้ ตามระยะเวลาที่ กาหนด อาจทาให้ เกิดผลกระทบความ
เสียหายโดยรวมอยูใ่ นระดับที่ยอมรับไม่ได้
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กำรบูรณำกำรรำยกำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ ขององค์ กร
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงจะทาการบูรณาการรวบรวมรายการความเสี่ยงขององค์กร จากทุก
หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจ เพื่อรายงานให้ คณะ ผู้บริ หาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามแผนและ
ช่องทางการทบทวน และค้ นหาความเสี่ยงสาคัญขององค์กรได้ แก่
1. ด้ านStrategic Risk จากการนาเสนอและทบทวนแผนงานเงินคน ยัง่ ยืนและความเสี่ยง
2. ด้ านOperational &Compliance Risk จากการประชุมทบทวนความเสี่ยงโดยRisk Champion ทุกไตรมาส
3. ด้ านอื่นๆ จากโครงการประกวดค้ นหาภัยมืด และกรณีศกึ ษาไม่นา่ เลย
กรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสาคัญที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีการ
จัดประชุม ทบทวนความเสี่ย งเฉพาะกิ จ เพื่ อให้ มี การทบทวนประเมิน ความเสี่ย ง และจัดท าแผนควบคุม รั บ มือ ที่
เหมาะสมต่อไป
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กำรกระจำยเป้ำหมำย และกำรจัดทำแผนควบคุมควำมเสี่ยงองคกร์
รายการความเสี่ยงสาคัญที่กระทบต่อความสาเร็ จของเป้าหมายองค์กรแต่ละระดับชัน้ จะต้ อง
จัดทาแผนควบคุมความเสี่ยง เพื่อรายงานให้ ผ้ อู นุมตั เิ ป้าหมายแต่ละระดับพิจารณา โดยแบ่งเป็ นระดับชัน้ ดัง
รูป
ทิศทำง/นโยบำย

CORPORATE

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

สำยงำน

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี ้วัด

สำนัก

วัตถุประสงค์ (เชิงกลยุทธ์)
และตัวชี ้วัด

ฝ่ ำย

วัตถุประสงค์ (เชิงกลยุทธ์)
และตัวชี ้วัด

ทีม/รำยบุคคล

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง

ตัวชี ้วัด (KAI/KPI)

แผนงำน
Management by Objectives (MBO) & X-Matrix

LEVELS

แผนธุรกิจ
แผนควบคุมความเสี่ยงองค์กร
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนควบคุมความเสี่ยงสายงาน
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนควบคุมความเสี่ยงสานัก
แผนปฏิบตั กิ าร
แผนควบคุมความเสี่ยงฝ่ าย
แผนปฏิบตั กิ าร

แผนควบคุมความเสี่ยงโครงการ
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กำรจัดทำแผนควบคุมควำมเสี่ยงตำมหลัก 4 T
การจัดทาแผนควบคุมความเสี่ยงต้ องคานึงถึงประสิทธิผล และประสิทธิ ภาพหลังจากดาเนินการ
ตามแผน ดังนันจึ
้ งกาหนดแนวทางการเลือกกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับความเสี่ยงที่วิเคราะห์และประเมินแล้ ว
ดังนี ้

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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กำรบริหำรควำมต่ อเนื่องทำงธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM)

ซีพี ออลล์ ให้ ความสาคัญกับการเตรี ยมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ ายสุด โดยการจัดทาระบบการ
บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM) รวมทังมี
้ การกาหนดรับผิดชอบ
BCM Teamอย่างชัดเจน ในการจัดท าแผนรองรั บการด าเนิ นธุ ร กิ จ ต่อเนื่ องที่ ครอบคลุม กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและระบบงานที่สาคัญ ด้ านปฏิบตั กิ ารของ ซีพี ออลล์
รวมทังจั
้ ดทาสัญญานเตือนภัย Key Risk Indicator: KRI ติดตามประเมินสถานการณ์ที่อาจนาไปสู่
เหตุการณ์วิกฤตขององค์กร โดยทีม Crisis Assessment Team: CAT เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการ
จัดเตรี ยมแผนรับมืออย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์และทันเวลาต่อไป

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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ระบบกำรติดตำม ทบทวน ประเมินผลระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ ซีพี ออลล์
ระบบบริหารความเสี่ยงของ ซีพี ออลล์ จะมีการติดตาม ทบทวน ประเมินผลเป็ นลาดับชัน้ ตังแต่
้
ระดับปฏิบตั ิการ ระดับผู้บริหาร ระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และระดับคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
หาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงสร้ ำงกำรรำยงำนควำมเสี่ยงกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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โครงกำรประกวดค้ นหำควำมเสี่ยงองค์ กรอย่ ำงมีส่วนร่ วม
ตามที่ คุณ ก่ อ ศัก ดิ์ ไชยรั ศ มี ศัก ดิ์ ประธานกรรมการบริ ห าร บมจ.ซี พี ออลล์ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของค้ นหาความเสี่ยงภัยมืดที สาคัญในองค์กรที่อาจมีการกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
อาจจะส่งผลทาให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อองค์กรในอนาคตจึงมอบหมายให้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยง
จัดโครงการส่งเสริ มให้ Risk Manager กับ Risk Champion ร่วมมือกันสืบค้ นหาร่องรอย สิ่งบอกเหตุที่อาจ
ทาให้ เกิดความเสี่ยงที่เป็ นภัยมืดของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้ ชื่อ “โครงกำรประกวดค้ นหำควำมเสี่ยงองค์ กร
อย่ ำงมีส่วนร่ วม” โดยกาหนดให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานร่วมกันค้ นหาความเสี่ยงจากภัยมืดที่อาจทาให้ องค์กร
ของเราไม่บรรลุเป้าหมาย ส่งมายัง Risk Champion ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ ม RM04 เพื่อให้ Risk
managerพิจารณาคัดเลือกเพื่อส่ง ประกวด และตัดสินโดย คณะผู้บริ หารตัดสินประกาศให้ รางวัล Black
Swan Award ให้ ตอ่ ไป
ส าหรั บความเสี่ ยงที่ ผ่านการคัด เลื อกทางหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง จะพิจ ารณาจัดส่ง ให้
เจ้ าของความเสี่ยง Risk Owner หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จัดทาแผนควบคุมที่เหมาะสมต่อไป

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง

19

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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แบบบฟอร์ มกำรค้ นหำควำมเสี่ยง

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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กำรตัง้ ชื่อรำยกำรควำมเสี่ยง (Risk Profile)
การตังชื
้ ่อความเสี่ยงไม่ถูกต้ องอาจทาให้ สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้ องเข้ าใจไม่ตรงกัน เกิดข้ อพลาดในการ
ประเมินรวมทังการเตรี
้
ยมแผนจัดการความเสี่ยง ไม่ค้ มุ ค่าด้ วย
วัตถุประสงค์
1. ให้ มีแนวทางการตังชื
้ ่อรายการความเสี่ยงของกลุม่ ธุรกิจ มีความชัดเจน และเชื่อมโยงได้ ถกู ต้ อง
2. ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ สื่อสารและเข้ าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน
หลัก 3 ข้ อ ในการตังชื
้ ่อรายการความเสี่ยง
1. เป้าหมายต้ องบอกสิ่งที่กลัวหรื อข้ อกังวล ให้ ได้
“สถานการณ์ ย่อมมีการพัฒนาเกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็ นทอดๆ” ดังนันจึ
้ งต้ องระบุ เขียนสิ่งที่
กลัวและเกิดผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจให้ ได้ โดยยึดหลัก “กลัวอะไรให้ เขียนอย่างนัน”
้

2. การเขียนชื่อรายการความเสี่ยงมี 2 รูปแบบ ดังนี ้
2.1 คานาม +คาขยายแสดงกริยา อาการเสี่ยง / ผิดพลาด / ล้ มเหลว
คำนำม

คำขยำย

เหตุกำรณ์

กริยา อาการเสี่ยง / ผิดพลาด / ล้ มเหลว

หรือ

เช่น ทุจริต, โกง, ชัทดาวน์, ขัดข้ อง, เสื่อม,

ปั จจัยภำยใน
หรือ
ปั จจัยภำยนอก

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง

ชารุด, ขาด, ระเบิด, แตก, หัก, ไหม้ , ช็อต,
ถล่ม, สัน่ ไหว, ปฏิวตั ,ิ ผันผวน, คลาดเคลื่อน ฯลฯ
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2.2 คานาม +คาขยายแสดงแนวโน้ ม / สิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ เกิดผลกระทบทางลบ
คำนำม
เหตุกำรณ์ หรือ
ปั จจัยภำยใน หรือ
ปั จจัยภำยนอก

คำขยำย
แนวโน้ ม / สิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ เกิดผล
กระทบทางลบ
เช่น เพิ่มขึ ้น, ลดลง, ทรงตัว ฯลฯ

ตัวอย่าง รายการความเสี่ยง

3. ข้ อพึงระวังในการตังชื
้ ่อรายการความเสี่ยง
ต้ องมีปัจจัยที่เกิดผลกระทบอย่างมีนยั ยะ และมีโอกาสเป็ นไปได้
ตัวอย่าง

คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
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