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1.1 หลักการและเหตุผล 

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันทางผลประโยชน หรือ Conflict of Interests 

หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงกระบวนการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ขาดความเปนกลาง ขาดการ

ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม ของหนวยงาน หรือขององคกรอยางเต็มที่ หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งนาเชื่อวา บุคคลนั้นจะเห็นแกประโยชนสวนบุคคลของตนเองท่ีเกี่ยวของอยูมากกวา  

ประโยชนของสวนรวม ซึ่งเปนการเปดโอกาส เปดชองใหเกิดความเสียหาย เสียประโยชนของสวนรวมได

โดยงาย หรือเปนการเปดโอกาส เปดชองใหมีการทุจริตคอรรัปชั่น หรืออยางนอยที่สุดอาจเปนเหตุทําให

สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไมเชื่อมั่นวาบุคคลดังกลาวจะสามารถใชดุลยพินิจปฏิบัติหนาที่

หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาที่ไดโดยปราศจากอคติ 

สถานการณการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมดังกลาวอาจ

เกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย ถาไมจัดการควบคุมการ

ขัดกันแหงผลประโยชนใหดี ความไมเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีจะเกิดขึ้นและอาจจะนําไปสูความ

เสียหาย เสียประโยชนของสวนรวม และนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นในที่สุด ดังนั้น วิธีการท่ีดีที่สุดใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน่ จึงตองจัดการกับปญหาการขัดกันทางผลประโยชนเปน

ลําดับตน 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) – CAT มุงดําเนินธุรกิจโดยยึดตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีคํานึงถึงความเปนธรรม ความโปรงใส และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน 

เพื่อเปนรากฐานที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางยั่งยืนและมั่นคง ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสงเสริม

ใหพนักงานตระหนักรู และเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย กฎเกณฑ และ

ระเบียบปฏิบัติตางๆ ผู บริหาร/พนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงตรง ปราศจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอันจะเปนการสรางบรรทัดฐานในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ท่ัวท้ังองคกร 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงาน ไมใหเกิดการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย   

3. เพื่อสรางความนาเชื่อถือในการบริหารงานแกลูกคาผูใชบริการ และผูกาํกับดูแล 
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2.1  กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม

แนวทาง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission-Enterprise Risk Management) ในการวิเคราะหความเสี่ยง เปนกระบวนการตอเนื่อง

ใน 8 ขั้นตอน  

 

 
 

 

ประเภทความเสี่ยง (Risk Category) แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด

แผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัย

ภายในและภายนอก รวมถึงความไมสอดคลองกันของนโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร 

สภาวะการแขงขัน เปนตน 

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) เปนความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลจากการดําเนินงาน  เปนความเสี่ยงที่ เ กิดขึ้นจากบุคลากร 

กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี และปจจัยภายนอก ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานอาจไมเปนไปตามที่

คาดการณไว เกิดผลเสียหายตอธุรกิจเปนอยางมาก 
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3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน

ของตัวแปรทางการเงิน เชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เงินรายได คาใชจาย สภาพคลองทาง

การเงนิ ความสามารถในการทํากําไรและรายงานทางการเงิน ทําใหการบริหารงบประมาณและการเงิน

ขององคกรไมถูกตอง ขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ หรือการประมาณการงบประมาณ         

ไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินงาน   

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอบังคับ (Compliance Risk : C) เปน

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการละเมิด การฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

ขอตกลงสัญญา มาตรฐานที่เก่ียวของกับการดําเนนิงาน การควบคุมตางๆ ที่กําหนดขึ้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนเปนการนําปจจัยเสี่ยงท่ีระบุไวมา

ประเมินความเส่ียงใน 2 มิติ คือ ระดับโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact)  มิติละ 5 ระดบัในเชิงคุณภาพ เนื่องจากไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินได 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 

1 ความถี ่ อาจเกิดขึ้นไดทุก 3 ป 

รอยละ นอยกวา 30 

2 ความถี ่ อาจเกิดขึ้นไดทุก 2 ป 

รอยละ 30 - 50 

3 ความถี ่ อาจเกิดขึ้นไดทุกป 

รอยละ 51 - 60 

4 ความถี ่ อาจเกิดขึ้นไดทุก 6 เดือน 

รอยละ 61 - 80 

5 ความถี ่ อาจเกิดขึ้นไดทุกเดือน 

รอยละ มากกวา 80 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่มีผลตอบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

1 นอยมาก การปฏิบัติงานเปนไปตามท่ี CAT กําหนด 

2 นอย ไมปฏิบัติตามที่ CAT กําหนด แตไมมีผลเสียหายอยางมีนัยสําคัญ  

3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยไมรายแรง (ภาคทัณฑ) 

4 มาก ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง (ตัดเงนิเดือน) 

5 มากที่สุด ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง (ใหออก ไลออก) 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยนํา

ผลคูณของระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กับโอกาสที่จะเกิดความสี่ยง (Likelihood) ของ

แตละปจจัยเสี่ยงมาจัดเรียงในตารางความเสี่ยง (Risk Matrix)  ที่กําหนดไว 4 ระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง 

สูง และสูงมาก ซึ่งความเสี่ยงที่มโีอกาสเกิดมากและผลกระทบสูงควรตองไดรบัการจัดการทันที 

แสดงความหมายระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง คะแนน แทนดวยสี ความหมาย 

ต่ํา 1-3  

สีเขียว 

Acceptable Risk – ความเสี่ยงที่สามารถ

ยอมรับได แตตองติดตามอยางสม่ําเสมอ 

ปานกลาง 4-9  

สีเหลือง 

Mitigating Risk – ความเสี่ยงที่มีความสําคัญ 

และตองมีการปฏิบัติตามมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบันอยางเครงครัด 

สูง 10-15  

สีสม 

Volatile Risk – ความเสี่ยงที่มีความสําคัญสูง 

แตยังควบคุมไมได ตองมีมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงเพิ่มเติมใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

สูงมาก 16-25  

สีแดง 

Unacceptable Risk – ความเสี่ยงที่มีความ  

สําคัญสูงมาก  ไมสามารถยอมรับได ตองได 

รับการจัดการทันที 

ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) 
(มากที่สุด) 

5 
5 10 15 20 25 

(มาก) 

4 
4 8 12 16 20 

(ปานกลาง) 

3 
3 6 9 12 15 
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2 4 6 8 10 
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1 
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2 
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3 
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4 
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     ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  
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2.2  ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน   

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรวบรวมและวิเคราะหเหตุการณเก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน โดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือระบุและประเมินเหตุการณที่อาจ

เกิดขึ้น แลวนําปจจัยเสี่ยงที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่อาจเกิดเหตุการณ (Likelihood) และระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

 

วัตถุประสงค ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาสเกิด ระดับความเสี่ยง 

OB1 : การมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบงานใหแก

พนักงานในแตละตําแหนงมี

ความเหมาะสมและมี Check 

and Balance  

R1.1 : บุคคลคนเดียว

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของ

งานที่เสี่ยงตอความเสียหาย 

2 3 6 

 R1.2 : พนักงานอาจมีความ

ขัดกันทางผลประโยชนสวน

ตนและประโยชนสวนรวม 

เชน มีความสัมพันธทางเครือ

ญาตริะหวางผูบังคบับัญชา

และผูใตบังคับบัญชาทั้ง

ทางตรงและทางออม 

1 3 3 

OB2 : กิจกรรมที่สําคัญในองคกร

มีการปฏิบัติอยางโปรงใส ถูกตอง

ตามกฎ ระเบียบ/มาตรฐาน

คุณภาพบริการ/ขั้นตอนปฏิบัติ

ท่ีเกี่ยวของ  

R2.1 : พนักงานไมถือปฏิบัติ 

/ละทิ้งงานหรือเพิกเฉยตอ

ปญหาที่เกิดในขั้นตอน

ปฏิบัติงานจนอาจเกิดความ

เสียหาย 

4 2 8 

 R2.2 : นํารถยนตของบริษัทฯ 

ไปใชในงานสวนตัวโดยไมได

รับอนุญาต 

3 4 12 

 R2.3 : การจัดซื้อจัดจางอาจ

ไมถูกตองตามระเบียบ 

2 3 6 
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(มากที่สุด) 

5 
     

(มาก) 

4 
 R2.1    

(ปานกลาง) 

3 
   R2.2  

(นอย) 

2 
    

R1.1 

R2.3 
  

(นอยมาก) 

1 
  R1.2   

 (นอยมาก) 

1 

(นอย) 

2 

(ปานกลาง) 

3 

(มาก) 

4 

(มากที่สุด) 

5 

 

 

ผลการประเมินและการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงในตารางความเสี่ยง (Risk 

Matrix) สรุปดังนี ้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผลการวิเคราะห 

R1.2 : พนักงานอาจมีความขดักันทาง

ผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

เชน มีความสัมพันธทางเครือญาติระหวาง

ผูบังคบับัญชาและผูใตบังคับบัญชาท้ังทางตรง

และทางออม 

 

 

ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรบัได แตตองติดตาม    

ความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

R1.1 : บุคคลคนเดียวปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

ของงานที่เสี่ยงตอความเสียหาย 

 

 

ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง  ตองมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบันอยาง

เครงครดั 

R2.1 : พนักงานไมถือปฏิบัติ /เพิกเฉยตอ

ปญหาที่เกิดในขั้นตอนปฏิบัติงานจนอาจเกิด

ความเสยีหาย 

R2.3 : การจัดซื้อจัดจางอาจไมถูกตองตาม

ระเบียบ 

 

R2.2 : นํารถยนตของบริษัทฯ ไปใชในงาน

สวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต 

ความเสี่ยงที่มคีวามสําคัญสูง ตองมีมาตรการควบคุม

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ความเสี่ยงที่มีความสําคัญสูง ไดนํามากําหนดวิธีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อควบคุมหรือลด

ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

ระ
ดับ

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

     ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  
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2.3 แนวทางปรบัปรุง/ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

1. กํากับดูแลใหพนักงานปฏิบติงานในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เชน  

1.1 สอบทานการแบงแยกหนาที่งานเปนประจําทุกปวามีการมอบหมายหนาที่ให

บุคคลเดียวกันปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอนของงานที่เสี่ยงตอความเสียหายในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

ซึ่งเปนชวงหลังเกษียณอายุ หากมีกรณีดังกลาวเนื่องมาจากขอจํากัดดานบุคลากรใหผูบังคับบัญชา

ระดับสูงข้ึนไปเปนผูสอบทาน ตรวจสอบงานอีกชั้นหนึ่ง โดยอาจเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ หรือสุม

ตรวจสอบเปนระยะๆ 

1.2 กําหนดใหพนักงานทุกคนรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ประจําป 

(สถานะตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน ของปที่ผานมา ถึงวันท่ี 31 ตุลาคมของปปจจุบัน) กรณีพบวามีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีความสัมพันธทางเครือญาติ ผูบังคับบัญชาตนสังกัดจะเสนอวิธีการแกไข

ปญหาที่เหมาะสมเสนอผูบังคบับัญชาตามลําดบัชั้นพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยสินเพื่อใหการใชงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยและมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เชน การจัดการยานพาหนะ  

3. ประกาศนโยบายตอตานคอรรัปชั่น ใหพนักงานทุกระดับใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

4. สื่อสาร สรางความตระหนักรูและเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ดวยความเที่ยงตรง ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบผานกิจกรรม โครงการตางๆ ที่กําหนดในแผนงานประจําป เชน แผนปฏิบัติงานการกํากับดูแล

กิจการที่ดี เพื่อสงเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล เปนตน 

2.4 ประโยชนของการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน   

1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน

ท้ังโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหถูกตองยิ่งข้ึน   

2. เปนฐานขอมูลและองคความรูสําหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาการ

ทุจริต คอรรัปชั่น และเพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ และ

มุงสูองคกร ปลอดจากการทุจริต  

 

 

 


