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 ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้น “ESG” 

หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล  

(Governance) หรือ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” นั้น 

เป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ที่แตกต่างไปจากเดิม

 “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” มีส่วนสำาคัญ
ในการสร้างผลกระทบต่อความสามารถใน 
การสร้างผลกำาไร การแข่งขัน หรือแม้กระทั่ง
ความอยู่รอดของบริษัท อย่างที่เห็นจากหลายเหตุการณ์

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น เหตุการณ์ผู้จัดการสตาร์บัคส์ที่เมือง 

ฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งตำารวจจับชายผิวสี 2 คน ที่เข้ามา 

นั่งในร้านโดยไม่สั่งเครื่องดื่มในข้อหาบุกรุก ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทำาให้ 

สตาร์บัคส์ถูกโจมตีเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติ ทำาให้ต้องออกมาแสดง

ความรับผิดชอบ และประกาศให้ปิดร้านสตาร์บัคส์กว่า 8,000 สาขา 

เพื่ออบรมพนักงานกว่า 175,000 คน ในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้สูญเสีย

รายได้กว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 624 ล้านบาท เป็นต้น

 ที่ผ่านมา ความเสี่ยงด้าน ESG ส่วนมากมักถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง 

ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) หรือเหตุการณ์ตามทฤษฎีหงส์ดำา 

(Black Swan Theory) กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้ยาก แต่มี 

ผลกระทบอย่างมาก 

 ซึ่งปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ เริ่มตื่นตัวและให้ความสำาคัญกับประเด็นนี้ โดย

ได้บูรณาการความเสี่ยงด้าน ESG เข้าไป ตั้งแต่การกำาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 

และการบริหารจัดการความเสี่ยง จากรายงาน The Global Risks Report 

2018 จัดทำาโดย WEF (World Economic Forum) พบว่า 5 อันดับแรก

ของความเสี่ยงที่ธุรกิจให้ความสำาคัญ ในปี 2561 คือ ความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกะทันหัน (Extreme  

Weather Events) ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) การโจมตีทาง

ไซเบอร์ (Cyberattacks) การปลอมแปลงหรือการโจรกรรมข้อมูล (Data 

Fraud or Theft) และความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการปรับตัวและ

การบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Failure 

of Climate Change Mitigation and Adaption) ซึ่งล้วนเป็นความเสี่ยง

ด้าน ESG และเมื่อเทียบกับข้อมูลในปี 2551 แล้วพบว่า ความเสี่ยง 

ที่ธุรกิจให้ความสำาคัญส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเชิงเศรษฐกิจ เช่น ราคา

สินทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีน 

ราคาน้ำามันและแก๊สตกต่ำา เป็นต้น

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
แบบกะทันหัน 
(Extreme Weather Events) 

ภัยธรรมชาติ 
(Natural Disaster) 

การโจมตีทางไซเบอร์ 
(Cyberattacks) 

การปลอมแปลง
หรือการโจรกรรมข้อมูล 
(Data Fraud or Theft) 

ความเสี่ยงจากความล้มเหลว
ในการปรับตัวและการบรรเทา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
(Failure of Climate Change 
Mitigation and Adaption)

5 อันดับแรกของความเสี่ยง
ที่ธุรกิจให้ความสำาคัญ ในปี 2561



เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และบรรษัทภิบาล 
ที่เกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเป็น
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ที่คาดเดาได้ยาก ไม่สามารถ
คาดการณ์ช่วงเวลาที่จะเกิด

ได้แน่นอน (Timeframe)  
รวมถึงประเมินผลกระทบ
ในเชิงปริมาณหรือออกมา

เป็นตัวเงินได้ยาก ซึ่งหากไม่มี
กระบวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่ดีอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถของ
บริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ทั้งในระยะกลางและ/หรือ
ระยะยาว รวมถึงการตัดสินใจ

ลงทุนของนักลงทุน

ลักษณะความเสี่ยง
ด้าน ESG

ตัวอย่างความเสี่ยง
ด้าน ESG
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สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนเปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ผลกระทบจ�กก�รข�ดแคลนน้ำ� (Water Scarcity)

เช่น	ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีจาก
	 อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
	 (Carbon	Tax)

สังคม 
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปท�น

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร

เช่น	ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์	(Geopolitical	Risk)		
	 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

บรรษัทภิบาล
ก�รที่องค์กรไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เป็นคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คว�มบกพร่องในม�ตรก�รกำ�กับดูแลภ�ยในองค์กร

เช่น	ความเสี่ยงจากการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหา	
	 ด้านคอรัปชั่น

 ดังนั้น ภาคธุรกิจควรให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน  ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

และปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดย COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจาก 

การรวมตัวของหน่วยงานสำาคัญด้านการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development) ได้จัดทำาร่างการบูรณาการประเด็นด้าน ESG กับการจัดการความเสี่ยง

ขององค์กร หรือ ERM (Enterprise Risk Management) ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 7 ขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทต่างๆ ในการทำาความเข้าใจถึงประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง

กับการดำาเนินธุรกิจ โดยสามารถบริหารจัดการและเปิดเผยผลการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	กรอบการบริหารความเสี่ยง	COSO-ERM	2017

Performance

หลักก�รท่ี    ระบุความเส่ียง 
   (Identify Risk)
หลักก�รท่ี   ประเมินความรุนแรงความเส่ียง 
   (Assesses Severity of Risk)
หลักก�รท่ี    จัดลำาดับความเส่ียง 
   (Prioritize Risk)
หลักก�รท่ี    ดำาเนินการตอบสนองต่อความเส่ียง 
   (Implements Risk Response)
หลักก�รท่ี    จัดทำาภาพรวมความเส่ียงขององค์กร 
   (Develops Portfolio View)

Governance 
& Culture

Strategy
& Objective
Setting

หลักก�รท่ี    คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลความเส่ียง 
   (Exercise Board Oversight)
หลักก�รท่ี    จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
   (Establishes Operating Structure)
หลักก�รท่ี    กำาหนดวัฒนธรรมองค์กร 
   (Defines Desired Culture)
หลักก�รท่ี    แสดงความมุ่งม่ันในค่านิยมองค์กร 
   (Demomstrate Commitment to Core Values)
หลักก�รท่ี    จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
   (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)

หลักก�รท่ี    วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ
   (Analyze Business Context)
หลักก�รท่ี    กำาหนดความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
   (Define Risk Appetite)
หลักก�รท่ี   ประเมินกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ 
   (Evaluate Alternative Strategies)
หลักก�รท่ี   กำาหนดวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจ 
   (Formulate Business Objectives)

Information,
Communication
& Reporting

Review 
& Revision

หลักก�รท่ี    ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   (Leverage Information Technology)
หลักก�รท่ี    ส่ือสารข้อมูลความเส่ียง
   (Communicate Risk Information)
หลักก�รท่ี    รายงานความเส่ียง วัฒนธรรม และผลการดำาเนินงาน
   (Reports on Risks, Culture, and Performance)

หลักก�รท่ี    ประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสำาคัญ
   (Assesses Substantial Change)
หลักก�รท่ี    ทบทวนความเส่ียงและผลการดำาเนินงาน 
   (Reviews Risk and Performance)
หลักก�รท่ี    หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
   (Pursue Improvement in ERM)
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7	ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้าน	ESG	

กำาหนดโครงสร้าง
การกำากับดูแล

 โครงสร้างการกำากับดูแลควรครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร 

ประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยง  

และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนโดยบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทสำาคัญ 

ในการกำากับดูแล ควบคุม และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทควรส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน ESG และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร

เข้าใจบริบทและกลยุทธ์
ในการดำาเนินธุรกิจ
รวมถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
ขององค์กร

 หน่วยงานด้านความยั่งยืนต้องทำางานร่วมกับหน่วยงานด้านความเสี่ยงและ

หน่วยงานด้านกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อทำาความเข้าใจ ติดตาม และสื่อสารแนวโน้ม

ที่สำาคัญซึ่งเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ (Mega Trends) และ

ประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจหรือส่งผลต่อกลยุทธ์ 

องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การขาดแคลนทรัพยากรน้ำา ความมั่นคงด้านอาหาร การขยายตัวของสังคมเมือง 

เป็นต้น โดยอาจใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น SWOT Analysis หรือการจัดทำาแผนที่

ความเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบ การพึ่งพา และการสร้างคุณค่าหรือผลกระทบ  

(Impact and Dependency Mapping) เป็นต้น รวมถึงกำาหนดระดับความเสี่ยงที่

องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)

ระบุประเด็นคว�มเสี่ยง
ด้�น ESG

10

สื่อส�รและเปิดเผย
ประเด็นคว�มเสี่ยงด้�น ESG

19 2018

ตอบสนองต่อประเด็น
คว�มเสี่ยงด้�น ESG

1308

เข้�ใจบริบทและกลยุทธ์ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจรวมถึงกระบวนก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กร

07 0906

กำ�หนดโครงสร้�ง
ก�รกำ�กับดูแล

02 03 04 0501

ประเมินและจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญคว�มเสี่ยง
ด้�น ESG ที่เกี่ยวข้อง

12 1411

ทบทวนและปรับปรุง
ประเด็นคว�มเสี่ยงด้�น ESG

16 1715
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	ระบุประเด็นความเสี่ยง
ด้าน	ESG

 การระบุความเสี่ยง ESG โดยใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

เช่น ตอบแบบสอบถาม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เจ้าของ 

ความเสี่ยงและผู้บริหาร เพื่อทำาความเข้าใจความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ความเสี่ยงที่เกิด

ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงกำาหนดความหมายและขอบเขตของความเสี่ยง 

ให้ชัดเจน

ประเมินและจัดลำาดับ
ความสำาคัญความเสี่ยง
ด้าน	ESG	ที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อบริษัทสามารถกำาหนดประเด็นความเสี่ยง  ESG  ได้จากขั้นตอนที่  3  แล้ว ต่อมา 

บริษัทต้องทำาความเข้าใจว่าประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ซึ่งบริษัทควรพิจารณา

เลือกเกณฑ์และจากตารางประเมินความเสี่ยง Risk Matrix ที่เหมาะสมในการ

ประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำาหนดตัวแปรและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบเวลา  

ขอบเขต เป็นต้น ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นนั้น ว่ามีความรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อย่างไร 

ตอบสนองต่อประเด็น
ความเสี่ยงด้าน	ESG

 เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก 1) บริบทในการ

ดำาเนินธุรกิจ  2) ต้นทุนและประโยชน์  3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ในอุตสาหกรรม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ 

ค่านิยมองค์กร  4) พิจารณาความจำาเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิง

จากตำาแหน่งของความเสี่ยงบนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น  

อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำา (Low)  5) พิจารณาจากระดับ

ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้บริษัทสามารถตอบ

สนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง 

ให้เป็นโอกาส การลดความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง  

เป็นต้น 
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	 การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมความเสี่ยง
ด้าน	 ESG	 เป็นพื้นฐานสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จตาม	
เป้าหมายอย่างยั่งยืน	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรควรให้ความสำาคัญและมุ่งปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ทบทวนและปรับปรุง
ประเด็นความเสี่ยง

ด้าน	ESG

 ดำาเนินการทบทวนขั้นตอนที่ 1 – 5 อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า 

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วน

และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยงแปลงของธุรกิจ รวมไปถึงเฝ้าระวัง

และติดตามความก้าวหน้าในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ 5 

สื่อสารและเปิดเผย
ประเด็นความเสี่ยง

ด้าน	ESG

 สื่อสารความเสี่ยงด้าน ESG แนวทางการจัดการ และผลการบริหารจัดการให้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน (คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน) และภายนอก  
(เช่น นักลงทุน ลูกค้า NGOs และชุมชน) รับทราบ เนื่องจากความเสี่ยงถือเป็น 
ข้อมูลสำาคัญสำาหรับการทำากลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจลงทุน รวมถึง 
เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น 
ในประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้ 
บริษัทอาจนำาเทคโนโลยีหรือซอฟแวร์อื่นๆ ที่ใช้อยู่ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจำาวัน  
เช่น ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำางาน
ภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการระบุความเสี่ยงและการรายงานความเสี่ยงได้


