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ค ำน ำ 

 

 ตามนโยบายการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
เป็นเจ้าของความเส่ียง โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการศกึษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการในการจ ากัด ป้องกัน และควบคุม
ความเส่ียงเหลา่นัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ตา่งๆของบริษัท 

คูมื่อการบริหารความเส่ียงฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือให้พนกังานทกุคนของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ในฐานะ
เจ้าของความเส่ียง Risk Owner มีความรู้ ความเข้าใจภาพรวมการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานและกลุ่ม
ธุรกิจ ซีพี ออลล์ ตลอดจนขอบเขตประเภทความเส่ียง การวิเคราะห์และประเมิน, การจดัท าแผนควบคุม, 
การบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ, การติดตาม รวมทัง้การประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงของ
หนว่ยงาน ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของพนกังานทกุคนในหน่วยงานอย่างจริงจงั ทัง้นีเ้พ่ือให้องค์กร
ของเราบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ปฏิบตัสิอดคล้องตามหลกัธรรมาภิบาล และการพฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยืน
ตลอดไป 

 นอกจากนีย้งัได้เพิ่มเร่ืองการตัง้ช่ือรายการความเส่ียงเพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องได้ส่ือสารและเข้าใจความ
หมายความเส่ียงตรงกนั  จงึหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ คูมื่อการบริหารความเส่ียงฉบบันี ้จะเป็นแนวทางให้พนกังาน
มีการปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเส่ียงองค์กรตอ่ไป 
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ควำมมุ่งม่ันด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของผู้บริหำรระดับสูง 

จากวิสัยทัศน์ของคุณก่อศกัดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี 
ออลล์ ตัง้แตปี่ พ.ศ.2545 ท่ีเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเส่ียง นบัแตน่ัน้มาทกุๆ
ปี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก็จะท าหน้าท่ีในการค้นหา ทบทวนความเส่ียง และ

รายงานแก่คณะผู้บริหาร (BOD) อย่างตอ่เน่ือง จึงจ าเป็นต้องบริหารความเส่ียงเพ่ือหากบัระเบิดหรือระเบิด
เวลาท่ีซ่อนอยู่ โดยการมีทีมงานบริหารความเส่ียง ช่วยประเมิน คอยเตือน และท า BCM เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินได้อยา่งตอ่เน่ือง “ประโยชน์จากการบริหารความเส่ียง ค านวณยาก แตไ่ด้ประโยชน์มากแน่ๆ” 
(ก่อศกัดิ์ ไชยรัศมีศกัดิ์, 2555) “วนันีอ้งค์กรเราอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีเหตวุิกฤต เราต้องค านึงถึงความเส่ียง
และบริหารอยา่งชาญฉลาด (Intelligence Risk)” (ก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ,์ 2556) 

เราเป็นบริษัทใหญ่มีพนกังานกวา่ 140,000 คน เราจะท าอะไรต้องระมดัระวงั ต้องให้ความส าคญักบั 
Risk Management ให้พิจารณาดคูวามเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับองค์กร   "ต้องตัง้ตัวอยู่เหนือควำมไม่
ประมำท เรำต้องคอยสอดส่องว่ำพรุ่งนีจ้ะเกิดอะไรขึน้ เพรำะเรำยังคงเติบโตอยู่อย่ำงต่อเน่ือง แต่
เรำต้องระมัดระวังภัยด้วย” (ก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ,์ 2558) 
 

คณุปิยะวฒัน์  ฐิตะสทัธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ แสดงทศันะ
เก่ียวกบัภยัมืดวา่ “ความเส่ียงจากภยัมืดคือการไมรู้่จดุออ่นของตนเองทกุคนจึงควรตระหนกั 
ร่วมกนัป้องกนั และแก้ไขจดุออ่นท่ีค้นพบอยา่งตอ่เน่ือง” (ปิยะวฒัน์  ฐิตะสทัธาวรกลุ, 2556) 

 

คณุพิทยา เจียรวิสิฐกลุ  รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ “การบริหารความ
เส่ียงองค์กรยุคใหม่ Risk Manager และRisk Champion ต้องต่ืนตวัมุ่งเน้นการจดัการ
ความเส่ียงเชิงป้องกนั Intelligence Risk มากกวา่การตัง้รับ” (พิทยา เจียรวิสิฐกลุ, 2556) 

       “อยา่กลวัความเส่ียงจนไมก่ล้าท าอะไรเลย แตต้่องหาวิธีการจดัการอย่างเหมาะสมเพ่ืออยู่กบัความเส่ียง
อยา่งชาญฉลาด เราต้องรู้ทนัความเส่ียงเพื่อจดัการ แตอ่ย่าให้ความเส่ียงมาจดัการเรา” (พิทยา เจียรวิสิฐกลุ, 
2559) 
        “ต้องต่ืนตวั เรียนรู้และแบ่งปันเหตกุารณ์ไม่น่าเลยหรือความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กับหน่วยงานภายนอก โดย
น ามาพิจารณาทบทวนความเส่ียงภายในองค์กรเราอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงแผนธุรกิจองค์กร
ลว่งหน้าให้ทนัตอ่การเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว“(พิทยา เจียรวิสิฐกลุ, 2559) 
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“ต้องบริหารความเส่ียงเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตการท างานของทกุวนั จะท าให้เรารู้ว่าความเส่ียงอะไรท่ี
ต้องจดัการ เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินธุรกิจ และส าเร็จอย่างยัง่ยืนขององค์กร   (พิทยา เจียรวิสิฐกลุ, 
2559) 

 
ธานินทร์ บรูณมานิต  กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 การท่ีองค์กรจะมีอายยุาวนานได้นัน้ ทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วมในการท าให้องค์กร 
 ยัง่ยืน ยาวนาน พวกเราทกุคนใน ซีพี ออลล์ อยู่ในบ้านหลงัเดียวกนั นัน่คือ "บ้ำน
คุณภำพ ซีพี ออลล์" และพวกเรามีนามสกลุเดียวกนั คือ "ซีพี ออลล์" บ้านหลงันีจ้ะมีความสขุได้หรือไม่นัน้
อยูท่ี่พวกเราทกุคน ขอให้ "เราทกุคนชว่ยกนัท าให้บ้านหลงันีมี้ความสขุ" สร้างบ้านหลงันีด้้วยความสขุ และให้
มีความยัง่ยืน การท่ีเราจะเป็นองค์กรคณุภาพและมีความยัง่ยืนได้นัน้ ต้องประกอบด้วยหลกั 3 ด้าน คือ 
1. มีกลยทุธ์ท่ีค านงึถึงผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและคูแ่ขง่ อยา่งถกูต้องและดีงาม วา่จะอยูร่่วมกนัได้อยา่งไร 
2. องค์กรต้องมีความสามารถในการคาดการณ์การเปล่ียนแปลง และรับมือกับการเปล่ียนแปลงได้ทุก
สถานการณ์   ทัง้วิกฤต อปุสรรค และโอกาส 
3. องค์กรต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองของคน การสร้างทีม การรักษาทีม การพฒันาทีมงานให้เก่งขึน้ ดีขึน้ อยู่
ตลอดเวลา หากองค์กรของเราปฏิบตัิตามหลกั 3 ด้านนี ้บ้านของพวกเราหลงันีจ้ะเป่ียมด้วยความสุข และ
บ้านหลงันีก็้จะกลายเป็น "องค์กรคณุภาพและมีความยัง่ยืน" อยา่งแนน่อน... (ธานินทร์ บรูณมานิต, 2559) 
 

คุณวิเชียร  จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโสสายงานCAFM และรษก.ผู้บริหาร
หนว่ยงานบริหารความเส่ียง   ในฐานะ Enterprise Risk Manager  
“ทกุคนในองค์กรต้องใช้หลกั 3 A (Alert, Alarm, Analysis) ในการค้นหาความเส่ียงจาก

ภยัสวา่ง และภยัมืด เพ่ือควบคมุตดิตามการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง “(วิเชียร จงึวิโรจน์, 2556)  
 “เป้าหมายส าคญัของการบริหารความเส่ียงคือ การค้นหาภัยหรือสิ่งท่ีคาดไม่ถึงให้พบก่อนท่ีจะเกิด
เร่ือง แล้วท าการลดโอกาสและผลกระทบความเสียหายให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้  การท่ีองค์กรเราจะ
อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างยัง่ยืนนัน้ องค์กรจึงต้องท าธุรกิจท่ีดี ในขณะเดียวกันต้องควบคมุรอยร่ัวจุดอ่อนให้
น้อยลงด้วย เพ่ือให้ผลกระทบขององค์กรทกุด้านเข้าใกล้ศนูย์สมดลุอยา่งแท้จริง” (วิเชียร จงึวิโรจน์, 2559) 
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงกลุ่มธุรกจิ ซีพ ีออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในกลุ่ม 

 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทอย่างครอบคลุม 
โดยจัดท านโยบายและคู่มือการบริหารความเส่ียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเส่ียง โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และหามาตรการในการจ ากัด ป้องกัน และควบคุมความเส่ียงเหล่านัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ความเส่ียง ติดตามสถานการณ์และเหตปัุจจยัของความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ทัง้นี ้ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละครัง้ และจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนให้การบริหาร
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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การบริหารความเส่ียงองค์กรเร่ิมต้นจากการทบทวนแผนกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจองค์กร 

รวมทัง้วิสยัทศัน์ พนัธกิจองค์กร  ซึง่ทางหน่วยงานบริหารความเส่ียง และEnterprise Risk Managerจะจดัท า
แผนการปรับปรุงคูมื่อแนวทางการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบันโยบาย เป้าหมายองค์กรด้านธรรมาภิ
บาล ความยัง่ยืน และเป้าหมายการด าเนินการทางธุรกิจ เพ่ือทบทวนโครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการด้าน
ความเส่ียง การจดัการเหตวุิกฤตองค์กรของหน่วยงานตา่งๆในกลุม่ธุรกิจ ให้มีการค้นหา ประเมิน ควบคมุ 
ตดิตาม ตลอดจนการจดัท าและประเมินผลแผนรับมือเหตวุิกฤตและความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ องค์กรอยา่ง
ตอ่เน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในกลุ่มธุรกจิ 

  ตามท่ีนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนเป็นเจ้าของความเส่ียงRisk Owner ดงันัน้ผู้บริหารสงูสดุของทกุหนว่ยงานจะท าหน้าท่ี
เป็นผู้จดัการความเส่ียงRisk Managerโดยต าแหนง่   ผู้จดัการความเส่ียงหนว่ยงานสามารถแตง่ตัง้ผู้ชว่ย
ท่ีมีคณุวฒุิ ความสามารถเหมาะสมท าหน้าท่ีเป็นนกัจดัการความเส่ียง Risk Championประจ าหน่วยงาน 
เพ่ือท าหน้าท่ีจดัการให้มีการค้นหา ประเมิน จดัท าแผนควบคมุและตดิตามความเส่ียงร่วมกบัทกุคนใน
หนว่ยงานซึง่เป็น Risk Owner ตลอดจนรายงานผลการด าเนินด้านบริหารความเส่ียงให้ Risk Manager
พิจารณา  ก่อนรายงานผลให้หนว่ยงานบริหารความเส่ียง ท าการรวบรวมรายงานให้คณะผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชดุตา่งๆท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตอ่ไป 
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เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงหน่วยงำน( Risk Score ) 

ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ี ก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความ

เส่ียง ตดิตามสถานการณ์และเหตปัุจจยัของความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา แล้วรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ  ดงันัน้บริษัทจงึได้ก าหนดให้มีแนวทางการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงหนว่ยงานดงันี ้

1.การถ่ายทอดนโยบายการบริหารความเส่ียงในหนว่ยงาน  ( คะแนน 10 %) 

2.จดัให้มีการทบทวนและรายงานความเส่ียงภายในหน่วยงาน ( คะแนน 30 %)  

3.การทบทวนปรับปรุง แผน BCM และรายช่ือ BCM Team( คะแนน 15%) 

4.การผลกัดนัให้ทกุคนในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการค้นหาภยัมืดองค์กร (คะแนน 20%) 

5.การมีสว่นร่วมในกิจกรรมด้านบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทก าหนด (คะแนน 25%)  

ประเภทขอบเขตกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ซีพี ออลล์  

ทกุหน่วยงานต้องมีการทบทวนรายการความเส่ียงให้ครอบคลมุด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. Universal Risk Area ส ำหรับกำรทบทวนควำมเส่ียงโดยรวมขององค์กรและหน่วยงำน 
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2. Universal Risk Project Area ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญต่ำงๆ 

 
 

3. Fraud Risk Area ส ำหรับกำรทบทวนควำมเส่ียงด้ำนทจุริตขององค์กรและหน่วยงำน 
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กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริต 

การประเมินความเส่ียงด้านการทจุริต มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานในบริษัทด าเนินการเชิงรุก เพ่ือระบ ุ
ประเมิน และทบทวนความเส่ียงด้านการทจุริตขององค์กร รวมทัง้ สร้างความตระหนกัถึงความเส่ียงด้านการ
ทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ และผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียง
ด้านการทจุริตได้ถกูระบแุละจดัการอยา่งทนัทว่งที อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทกุหนว่ยงานต้องให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมลูความเส่ียง 

 บริษัทก าหนดให้หน่วยงานบริหารความเส่ียงเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารส าหรับการประเมิน
ความเส่ียงด้านการทุจริต รวมทัง้เป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพ่ือจดัท าเอกสาร
ความเส่ียงด้านการทุจริตขององค์กรทัง้นี ้หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงมีหน้าท่ีรายงานการด าเนินงานตาม
แผนจัดการความเส่ียงต่อหน่วยงานบริหารความเส่ียงเพ่ือน าไปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงสถานะของการด าเนินงานทกุ 6 เดือน 

ทัง้นี ้บริษัทประเมินและทบทวนความเส่ียงด้านการทจุริตเป็นประจ าทกุปี เพ่ือระบคุวามเส่ียงเพิ่มขึน้
หรือการเปล่ียนแปลงของระดบัความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นแตล่ะปี ซึง่สามารถเปล่ียนแปลงจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงกระบวนการปฏิบตัิงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ การเปล่ียนหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของบคุลากรในบริษัท หรือวิธีการท าทจุริตแบบใหม่ๆ  เป็นต้น 

 ประเภทของควำมเส่ียง  

1. ความเส่ียงแบบประจกัษ์แจ้งแก่สายตา หรือภยัสวา่ง ได้แก่ ความเส่ียงท่ีองค์กรมีความรู้และ
เข้าใจ แตร่ะบบการควบคมุจดัการยงัมีข้อบกพร่อง 

2. ความเส่ียงแบบถูกซ่อนเร้น หรือภัยมืดแบบท่ี 1 ได้แก่ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในขององค์กรท่ีเกินกว่าท่ีคาด เช่น การเติบโตของธุรกิจ การขยายตวัของธุรกรรม และ 
SWOTขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงเกินกวา่ท่ีคาด 

3. ความเส่ียงแบบคาดไม่ถึง หรือภัยมืดแบบท่ี 2 ได้แก่ ความเส่ียงท่ีเป็นความรู้เฉพาะทาง
องค์กรขาดประสบการณ์องค์ความรู้ ต้องใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เจาะลกึจากผู้ความเช่ียวชาญ หรืองานวิจยัเชิง
ลกึคาดการณ์  
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หวัใจของการค้นหาความเส่ียง จะต้องมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบ (Risk Owner) ท่ีชัดเจนเพ่ือช่วย
ประเมินความเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญ จัดท าแผนและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น รวมทัง้รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผน และปรับปรุงรายการความเส่ียงให้ทันสมัย ตลอดจนเฝ้าระวัง
อบุตักิารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ และปิดประเดน็ความเส่ียง กรณีท่ีด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานแล้ว 
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กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียง 

การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง Risk Ownerผู้ รับผิดชอบจะต้องวิเคราะห์ประเด็นความ
เส่ียงท่ีค้นพบใน 2 ประเด็นหลกั คือ โอกาสเกิดความเส่ียง (Probability Rating Scale) และผลกระทบของ
ความเส่ียง (Impact Rating Scale) โดยใช้ตารางการประเมินความเส่ียงส าหรับหน่วยงาน ซึ่งมีหลกัการและ
แนวทางดงันี ้

1. โอกาสเกิดความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัต ่า (Low Probability) หมายถึง เคยมีสถิติการเกิดอบุตัิการณ์
เส่ียงน้อยครัง้มาก หรือเป็นความเส่ียงท่ีมีมาตรการควบคมุป้องกนัต้นเหตขุองการเกิดอยา่งมีประสิทธิภาพดี 

2. โอกาสเกิดความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง (High Probability) หมายถึง เคยมีสถิติการเกิด
อุบตัิการณ์เส่ียงมากเกินระดบัท่ียอมรับได้ หรือมีมาตรการควบคุมเชิงป้องกันท่ีต้นเหตุของการเกิดท่ีขาด
ประสิทธิภาพ 

3. ผลกระทบของความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัต ่า (Low Impact) หมายถึง เคยมีสถิติความเสียหาย
โดยรวมเกิดประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้งานได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้ลดผลกระทบความเสียหาย
โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. ผลกระทบของความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัสงู (High Impact) หมายถึง เคยมีสถิติความเสียหาย
โดยรวมท่ีเกิดขึน้สงูสุดเกินค่าระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ หรือมีระบบแผนส ารอง BCM หรือแผนฉกุเฉิน IMP 
รองรับแต่ขาดประสิทธิภาพ หรือไม่พร้อมใช้งานได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด อาจท าให้เกิดผลกระทบความ
เสียหายโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ 
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กำรบูรณำกำรรำยกำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ขององค์กร 

 หน่วยงานบริหารความเส่ียงจะท าการบูรณาการรวบรวมรายการความเส่ียงขององค์กร  จากทุก
หน่วยงานในกลุ่มธุรกิจเพ่ือรายงานให้คณะ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามแผนและ
ชอ่งทางการทบทวน และค้นหาความเส่ียงส าคญัขององค์กรได้แก่  

1. ด้านStrategic Risk จากการน าเสนอและทบทวนแผนงานเงินคน ยัง่ยืนและความเส่ียง 

2. ด้านOperational &Compliance Risk จากการประชมุทบทวนความเส่ียงโดยRisk Champion ทกุไตรมาส 

3. ด้านอ่ืนๆ จากโครงการประกวดค้นหาภยัมืด  และกรณีศกึษาไมน่า่เลย   

กรณีที่มีเหตกุารณ์เปลี่ยนแปลงส าคญัที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กร  หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะจดัให้มีการ
จัดประชุมทบทวนความเสี่ยงเฉพาะกิจ เพื่อให้มีการทบทวนประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนควบคุม รับมือที่
เหมาะสมตอ่ไป 

 

parnwardsom
Highlight
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กำรกระจำยเป้ำหมำย และกำรจัดท ำแผนควบคุมควำมเสี่ยงองคกร์ 

รายการความเส่ียงส าคัญท่ีกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายองค์กรแต่ละระดบัชัน้ จะต้อง
จดัท าแผนควบคมุความเส่ียง เพ่ือรายงานให้ผู้อนมุตัเิป้าหมายแตล่ะระดบัพิจารณา โดยแบง่เป็นระดบัชัน้ ดงั
รูป 

LEVELS ทศิทำง/นโยบำย แผนงำน 

 
CORPORATE วิสยัทศัน์/พนัธกิจ/ยทุธศาสตร์ 

แผนธุรกิจ 

     แผนควบคมุความเส่ียงองค์กร 

สำยงำน วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และตวัชีว้ดั 
แผนปฏิบตักิาร 

   แผนควบคมุความเส่ียงสายงาน 

ส ำนัก 
วตัถปุระสงค์ (เชิงกลยทุธ์)  

และตวัชีว้ดั 

แผนปฏิบตักิาร 

  แผนควบคมุความเส่ียงส านกั 

ฝ่ำย 
วตัถปุระสงค์ (เชิงกลยทุธ์)  

และตวัชีว้ดั 

แผนปฏิบตักิาร 

     แผนควบคมุความเส่ียงฝ่าย 

ทีม/รำยบุคคล ตวัชีว้ดั (KAI/KPI) 
แผนปฏิบตักิาร 

แผนควบคมุความเส่ียงโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

          Management by Objectives (MBO) & X-Matrix 
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กำรจัดท ำแผนควบคุมควำมเส่ียงตำมหลัก 4 T  

         การจดัท าแผนควบคมุความเส่ียงต้องค านึงถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพหลงัจากด าเนินการ
ตามแผน ดงันัน้จึงก าหนดแนวทางการเลือกกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีวิเคราะห์และประเมินแล้ว
ดงันี ้
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กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM)                                       

 
ซีพี ออลล์ ให้ความส าคญักับการเตรียมรับมือสถานการณ์ท่ีเลวร้ายสุด โดยการจดัท าระบบการ

บริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ(Business Continuity Management: BCM) รวมทัง้มีการก าหนดรับผิดชอบ
BCM Teamอย่างชัดเจน ในการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองท่ีครอบคลุมกระบวนการ
ปฏิบตังิานและระบบงานท่ีส าคญั ด้านปฏิบตักิารของ ซีพี ออลล์ 

รวมทัง้จดัท าสญัญานเตือนภยั Key Risk Indicator: KRI ตดิตามประเมินสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่
เหตกุารณ์วิกฤตขององค์กร โดยทีมCrisis Assessment Team: CAT เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ
จดัเตรียมแผนรับมืออยา่งเหมาะสมตอ่สถานการณ์และทนัเวลาตอ่ไป 
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ระบบกำรตดิตำม ทบทวน ประเมินผลระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ ซีพ ีออลล์ 

ระบบบริหารความเส่ียงของ ซีพี ออลล์ จะมีการติดตาม ทบทวน ประเมินผลเป็นล าดบัชัน้ ตัง้แต่
ระดบัปฏิบตัิการ ระดบัผู้บริหาร ระดบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และระดบัคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
หาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

โครงสร้ำงกำรรำยงำนควำมเสี่ยงกลุ่มธุรกจิ ซีพี ออลล์ 

 
 

 



 
 

  

คูม่ือการบริหารความเสีย่ง 19 

 

โครงกำรประกวดค้นหำควำมเส่ียงองค์กรอย่ำงมีส่วนร่วม         

 ตามท่ีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึง 

ความส าคญัของค้นหาความเส่ียงภัยมืดทีส าคญัในองค์กรท่ีอาจมีการกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง

อาจจะสง่ผลท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตอ่องค์กรในอนาคตจงึมอบหมายให้หน่วยงานบริหารความเส่ียง 

จดัโครงการส่งเสริมให้ Risk Manager กบั Risk Champion ร่วมมือกนัสืบค้นหาร่องรอย สิ่งบอกเหตท่ีุอาจ

ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีเป็นภยัมืดของกลุ่มธุรกิจฯ ภายใต้ช่ือ “โครงกำรประกวดค้นหำควำมเส่ียงองค์กร

อย่ำงมีส่วนร่วม”    โดยก าหนดให้ผู้บริหาร พนกังานร่วมกนัค้นหาความเส่ียงจากภยัมืดท่ีอาจท าให้องค์กร

ของเราไม่บรรลุเป้าหมาย ส่งมายงั Risk Champion ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มRM04 เพ่ือให้Risk 

managerพิจารณาคดัเลือกเพ่ือส่งประกวด และตดัสินโดย  คณะผู้บริหารตัดสินประกาศให้รางวัลBlack 

Swan Award ให้ตอ่ไป  

ส าหรับความเส่ียงท่ีผ่านการคัดเลือกทางหน่วยงานบริหารความเส่ียง จะพิจารณาจัดส่งให้

เจ้าของความเส่ียง Risk Owner หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัท าแผนควบคมุท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

parnwardsom
Highlight
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แบบบฟอร์มกำรค้นหำควำมเสี่ยง 

 
 

 



 
 

  

คูม่ือการบริหารความเสีย่ง 22 

 

กำรตัง้ช่ือรำยกำรควำมเสี่ยง (Risk Profile)  

การตัง้ช่ือความเส่ียงไม่ถูกต้องอาจท าให้ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องเข้าใจไม่ตรงกนั  เกิดข้อพลาดในการ
ประเมินรวมทัง้การเตรียมแผนจดัการความเส่ียง ไมคุ่้มคา่ด้วย 

วตัถปุระสงค์ 

1. ให้มีแนวทางการตัง้ช่ือรายการความเส่ียงของกลุม่ธุรกิจ มีความชดัเจน และเช่ือมโยงได้ถกูต้อง 

2. ให้ผู้ เก่ียวข้องได้ส่ือสารและเข้าใจความหมายความเส่ียงตรงกนั 

หลกั 3 ข้อ ในการตัง้ช่ือรายการความเส่ียง 

1. เป้าหมายต้องบอกสิ่งท่ีกลวัหรือข้อกงัวล ให้ได้ 

“สถานการณ์ย่อมมีการพฒันาเกิดผลกระทบตอ่เน่ืองกนัเป็นทอดๆ” ดงันัน้จึงต้องระบ ุเขียนสิ่งท่ี
กลวัและเกิดผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจให้ได้ โดยยดึหลกั “กลวัอะไรให้เขียนอยา่งนัน้” 

 
2. การเขียนช่ือรายการความเส่ียงมี 2 รูปแบบ ดงันี ้

2.1 ค านาม +ค าขยายแสดงกริยา อาการเส่ียง / ผิดพลาด / ล้มเหลว 

ค ำนำม ค ำขยำย 

เหตุกำรณ์ 

 หรือ 

ปัจจัยภำยใน  

หรือ 

ปัจจัยภำยนอก 

กริยา อาการเส่ียง / ผิดพลาด / ล้มเหลว 

เชน่ ทจุริต, โกง, ชทัดาวน์, ขดัข้อง, เส่ือม,  

ช ารุด, ขาด, ระเบดิ, แตก, หกั, ไหม้, ช็อต,  

ถลม่, สัน่ไหว, ปฏิวตั,ิ ผนัผวน, คลาดเคล่ือน ฯลฯ 
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2.2 ค านาม +ค าขยายแสดงแนวโน้ม / สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงให้เกิดผลกระทบทางลบ 

ค ำนำม ค ำขยำย 

เหตุกำรณ์ หรือ 

ปัจจัยภำยใน หรือ 

ปัจจัยภำยนอก 

แนวโน้ม / สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงให้เกิดผล 

กระทบทางลบ    

เชน่ เพิ่มขึน้, ลดลง, ทรงตวั ฯลฯ 

ตวัอยา่ง รายการความเส่ียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อพงึระวงัในการตัง้ช่ือรายการความเส่ียง 

 ต้องมีปัจจยัท่ีเกิดผลกระทบอยา่งมีนยัยะ และมีโอกาสเป็นไปได้ 

ตวัอยา่ง 

 
  


