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คู่มือบริหารความเส่ียง 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างความมัน่คงให้แก่

กิจการอย่างย ัง่ยืน ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านมี

ส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจถึงความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการ

จดัการกับความเส่ียง เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยูในระดับท่ียอมรับได้  บริษทั บ๊ิก คาเมร่า       

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงให้ทราบ     

โดยทัว่กนั ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านมีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีการ

จดัการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง มีมาตรฐานเดียวกนั 

2. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งนาํการบริหารความเส่ียงไปใช้ปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดาํเนินงานตามปกติ ทั้งดา้นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตดัสินใจ และงานประจาํวนั 

โดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสูด 

3. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านตอ้งรายงานความเส่ียงท่ีประเมินและจดัลาํดบัความสําคญั พร้อม

ทั้งระบุวธีิการจดัการความเส่ียง และผูรั้บผิดชอบ (เจา้ของความเส่ียง) โดยรายงานน้ีตอ้งนาํเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น 

4. การบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั จะตอ้งไดรั้บ

การจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับไดแ้ละเป็นการป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความสูญเสียท่ีไม่ไดค้าดหวงัต่อธุรกิจ ตลอดจนใชโ้อกาสท่ีมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์ ทั้งน้ี

เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจ ความเส่ียง และ ผลตอบแทนของบริษทั 

5. ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง โดยมีการทบทวน

และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

6. หน่วยงานเจา้ของความเส่ียงจะตอ้งรายงานความเส่ียงแก่คณะกรรมการโดยสอดคลอ้งกบัระดบั

ความเส่ียงเป็นระยะๆ ผา่นทางช่องทางท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ีนโยบายบริหารความเส่ียงอาจได้รับการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า นโยบาย

ดงักล่าวน้ี ยงัมีความเหมาะสมและสามารถนาํมาปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ของการเติบโต ความเส่ียง และผลตอบแทน 

 การบริหารความเส่ียงมิไดห้มายความถึงการไม่ยอมรับความเส่ียง ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึง

ยอมรับความเส่ียงในระดับหน่ึงในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างและรักษาไว้ซ่ึงคุณค่าขององค์กร         

โดยพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงนั้นๆ ดว้ย 

 กรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อย ทาํให้องค์กรสามารถบ่งช้ีและประเมิน

ความเส่ียงไดอ้ยา่งเป็นระบบ และกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้น

การเติบโตและผลตอบแทน การบริหาร ความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรอย่าง

ย ัง่ยืน การเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลกบัการทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทาํให้องค์กร

สามารถลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงผลการดาํเนินงานของบริษทัไดใ้นท่ีสุด 

 วตัถุประสงคข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยรวมทั้งสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจนั้นกาํลงัพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงขององค์กรเช่นกนั ระบบการจดัการความ

เส่ียงท่ีดีของบริษทันั้นข้ึนอยูก่บัการประเมินคุณลกัษณะและขอบเขตความเส่ียงขององคก์รอยา่งรอบคอบ

และสมํ่าเสมอ หากมีการบริหารความเส่ียงท่ีดียอ่มก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองคก์ร ดงันั้นแลว้วตัถุประสงค์

ของการบริหารความเส่ียงภายในบริษทั ก็คือการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

มิใช่การกาํจดัความเส่ียงใหห้มดไป 

 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีการกาํหนดหนา้ท่ีงานใหม่ท่ีเดิมยงัมิไดมี้อยู่

ในโครงสร้างปกติ ไดแ้ก่ 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูท่ี้กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ติดตามการนาํการ

บริหารความเส่ียงไปปฏิบติั ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของแผนจดัการความเส่ียงและ

รายงานความเส่ียงท่ีสาํคญัใหก้บัคณะกรรมการบริษทั ในปัจจุบนัเน่ืองจากบริษทัเป็นองคก์รท่ีไม่

มีความซับซ้อนของโครงสร้าง จึงยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และให้

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะทาํงานบริหารความ

เส่ียง 

• คณะทาํงานบริหารความเส่ียง เป็นผูส้นบัสนุนให้สายธุรกิจและฝ่ายงานสามารถนาํนโยบายไป

ปฏิบติั โดยให้ความรู้ ให้ขอ้แนะนาํในการดาํเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลความเส่ียงใน

ภาพรวมทั้งองค์กร และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / คณะกรรมการ
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บริษทั คณะทาํงานบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของแต่ละสายธุรกิจเป็นคณะทาํงานโดยมีการใชคู้่มือบริหารความเส่ียงในการปฎิบติังาน 

• ผูป้ระสานงานบริหารความเส่ียง (อาจกาํหนดให้มีหรือไม่มีก็ได)้ ประสานงานในหน่วยงานอยา่ง

ใกลชิ้ดเพื่อใหส้ามารถนาํนโยบายการบริหารความเส่ียงไปปฏิบติัในหน่วยงานและรายงานความ

เส่ียงใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น รวมถึงคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดข้ึนน้ี เป็นการรวมกิจกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้กบัการ

บริหารงานปกติของบริษทั โดย 

• ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้ปฏิบติังานตามปกติในทุกๆ หน่วยงาน 

ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูจ้ดัการฝ่าย 

ผูจ้ดัการแผนก หัวหน้าส่วน และพนักงานทุกท่าน ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้ดาํเนินการระบุ ประเมินและ

กาํหนดมาตรการในการจดัการความเส่ียง 

• ผูรั้บผดิชอบในการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและให้ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้

นาํเสนอกรอบการบริหารความเส่ียงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัภายในบริษทั รวบรวม ติดตาม

และสอบทานความเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความตระหนกัและเขา้ใจในความสําคญัของการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะทาํงานบริหารความเส่ียง และผูป้ระสานงานความเส่ียง 

• ผูรั้บผิดชอบในการสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียง คือ ผูท่ี้สอบทานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงถือเป็น

กระบวนการหน่ึงทางธุรกิจ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการสอบทานเช่นเดียวกบังานดา้นอ่ืนๆ ประกอบไปดว้ย

คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

บทบาทและความรับผดิชอบของบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของงานประจาํวนั บทบาทและ

ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละระดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษัท  

• อนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

• กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงเพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายการบริหารความเส่ียงได้รับการ

นาํไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 
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• ติดตามความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงได้รับการ

จดัการใหอ้ยูร่ะดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้

• พิจารณาความเส่ียงโดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเปรียบเทียบกบัระดบัความเส่ียงท่ี

บริษทัสามารถยอมรับได ้

• รับรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการนาํนโยบายการบริหารความเส่ียง

ไปปฏิบติัรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆจากคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

  

 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

• นาํเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งระบุความเส่ียงท่ีสําคญัท่ี

อาจมีผลต่อกลยทุธ์และแผนธุรกิจ 

• นาํนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

ไปพฒันาใหเ้กิดการปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร 

• ดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่ากลยุทธ์ทางธุรกิจสามารถบรรลุไดภ้ายใตน้โยบายความเส่ียงท่ี

ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

• ดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงไดรั้บการนาํไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองทัว่ทั้ง

องคก์ร 

• สนบัสนุนใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  

 ผู้บริหารระดับสูงของสายธุรกจิ/ฝ่ายงาน 

 ผูบ้ริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจ/ฝ่ายงาน ได้แก่ ผูอ้าํนวยการ และผูจ้ดัการฝ่ายมีความ

รับผดิชอบต่อการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

• นาํเสนอกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพร้อมทั้งระบุความเส่ียงท่ีสําคญั

ท่ีอาจมีผลต่อกลยทุธ์และแผนธุรกิจนั้น 

• นาํนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

ไปพฒันาใหเ้กิดการปฏิบติัในสายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 

• สอบทานความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงภายใตส้ายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 

• สนบัสนุนใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมภายใน

สายการบงัคบับญัชาท่ีตนรับผดิชอบ 
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• ประสานงานร่วมกบักรรมการบริหารสายธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลความเส่ียง และหา

วธีิการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

• นาํเสนอกรอบการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่ออนุมติั 

• ประสานงานการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปในทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

• สนับสนุนการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการนาํไปปฏิบติัและการติดตาม

อยา่งต่อเน่ืองใหข้อ้แนะนาํแก่หน่วยงานต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

• ประสานงานใหมี้การจดัทาํ และปรับปรุงความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นปัจจุบนั 

• พิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงทั้งหมดในบริษทั เพื่อจดัทาํเป็นรายงานให้กบัคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

• รายงานความเส่ียงต่อ ผูต้รวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส 

• ประสานงานใหมี้การฝึกอบรมเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

• ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัความเส่ียงมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง 

• สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 ผู้ประสานงานความเส่ียงประจําหน่วยงาน 

• ประสานงานการบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมภายในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

• ใหข้อ้แนะนาํแก่สายธุรกิจ/ฝ่ายงาน เก่ียวกบัเทคนิคบริหารความเส่ียง 

• ในกรณีท่ีไดรั้บการร้องขอ อาจทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานความเส่ียง ( Facilitator ) ในการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการการบริหารความเส่ียง 

• รวบรวมและวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ นาํเสนอต่อผูบ้ริหารสูงสุดของ

สายงานและคณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

• ประสานงานกบัคณะทาํงานบริหารความเส่ียงและดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

• ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบติัการในการจดัการความเส่ียงในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานและคณะทาํงานบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

• ดาํเนินการบ่งช้ีและจดัการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจาํวนัและมีความ

ต่อเน่ืองเป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

• ติดตามการจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

• รายงานความเส่ียงท่ีสําคญั และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้งัคบับญัชา

ทราบตามลาํดบัขั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อจดัการกบัความเส่ียง

ขององคก์ร 

• ดาํเนินการสอบทานท่ีเป็นอิสระเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบติัอย่างมี

ประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

• ประสานงานกบัคณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพื่อรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษทั และมอบหมายให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในวางแผนและตรวจสอบความเส่ียงดงักล่าว 

• ช้ีแจงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการบริหารความเ ส่ียง ท่ีสําคัญให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• ให้การสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง ใน

การปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีความเพียงพอและมี

ประสิทธิผล 

• ดาํเนินการสอบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในไดป้ฏิบติัอยา่งเหมาะสม เพื่อจดัการ

ความเส่ียงของบริษทั 

• นําข้อมูลความเส่ียงจากกระบวนการบริหารความเส่ียงรวมทั้ งการบ่ง ช้ีประเด็นท่ี

คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสําคญัไปใช้วางแผนงานการตรวจสอบตาม

ความเส่ียง 

• ประสานงานร่วมกบัคณะทาํงานบริหารความเส่ียงเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษทั 
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ความหมายของความเส่ียง 

1. ปัจจัยความเส่ียง (Risk Factors) 

 ปัจจยัเส่ียง Risk Factors หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเส่ียง ท่ีจะทาํให้ไม่บรรลุ

วตัถุประสงคต์าม ขั้นตอนการดาํเนินงานหลกัท่ีกาํหนดไว ้องคก์รมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี การท่ีองค์กรตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอก

และปัจจยัภายใน คือปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงควรระบุสาเหตุท่ีแทจ้ริง เพื่อจะไดว้ิเคราะห์และกาํหนดกลยุทธ์ /

มาตรการ/แนวทางในการลดความเส่ียงได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์ และวฒันธรรมของ

องคก์าร 

 ปัจจยัภายใน เช่น 

 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นเทคโนโลย ีเช่น การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสม การลา้หลงัของ 

เทคโนโลยีเน่ืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดข้ึนรวดเร็ว ความผิดพลาดของเทคโนโลยีท่ีใหม่

เกินไป ฯลฯ 

 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการดาํเนินงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ี 

ดาํเนินการ การขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนวตัถุดิบ ความไม่แน่นอนของความ

ต้องการ(อุปสงค์)  ความไม่แน่นอนของ  การไม่ได้รับงบประมาณตามท่ี เสนอขอ 

กระบวนการดาํเนินงานไม่เหมาะสม ฯลฯ 

 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

 ปัจจยัดา้นจริยธรรมของบุคลากร 

 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 ปัจจยัภายนอก เช่น 

 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล 

 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ้ ามนั 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อ ความผนัผวนของอตัราการ

แลกเปล่ียน ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ฯลฯ 

 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นกฎหมาย เช่น ความคลุมเครือของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การเปล่ียนแปลง 

 กฎระเบียบต่างๆ ขอ้บงัคบัท่ีลา้หลงั ไม่ทนัการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงมติท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฯลฯ 
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 ปัจจยัเส่ียงทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและภยัธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม นํ้าท่วม 

พายใุตฝุ้่ น โคลนถล่ม แผน่ดินไหว ภยัแลง้ โรคระบาด ฯลฯ 

 ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ี ทาํให้ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาวา่บริษทัจะยอมรับความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน

ได้เท่าไรเพื่อให้องค์กรสามารถรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของผูถื้อหุ้นไวไ้ด้ ผูบ้ริหารควรทาํความเข้าใจ

ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและบริหารเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเพิ่ม

มูลค่าลดความเสียหายและลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบติังานในภาพรวม 

 การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลสามารถช่วยบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงในทุกระดบัของ

บริษทั และสามารถช่วยใหก้ารประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีต่อคุณค่าของบริษทั มี

ความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 ความไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อองคก์รทั้งเชิงลบและบวก ซ่ึงหมายความถึง ความเส่ียง หรือ โอกาส 

ท่ีอาจทาํลายหรือเพิ่มมูลค่าให้กบัองค์กร การบริหารความเส่ียงควรเร่ิมตน้ความเขา้ใจให้ตรงกนัต่อคาํ

นิยามของความเส่ียงเพื่อใหทุ้กคนสามารถมองเห็นความเส่ียงและโอกาสในทิศทางเดียวกนั 

 สําหรับเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสนั้น เป็นส่ิงท่ีสนับสนุนหรือเพิ่มมูลค่าของบริษทั ผูบ้ริหารควร

ดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาส และนาํมาพิจารณาร่วมกบัการวางแผน

กลยทุธ์ของบริษทัหรือนาํมาประกอบกบัการกาํหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อให้บริษทัสามารถนาํเอา

โอกาสเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รได ้

ดงันั้น บริษทัควรดาํเนินการเพื่อหลีกเล่ียงหรือลดเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ

พยายามบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าใหก้บัองคก์ร 

2. ลกัษณะของความเส่ียง 

 ความเส่ียงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Risk) 

2. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ (Operational Risk) 

3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเงิน (Financial Risk) 

4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง และการวิเคราะห์เพื่อจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อการบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์าร โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) 

9 
 



 

 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียง 

 ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมิน

โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ ความเส่ียงสูงมาก ความ

เส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงนอ้ย และความเส่ียงนอ้ยมาก 

4. การจัดการความเส่ียง (Risk Response) 

 หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือความเส่ียง หรือลดผลกระทบความ

เสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยการเลือก

แนวทางท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงนั้น ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนในการจดัการความ

เส่ียงนั้น เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่ 

 การจดัการความเส่ียง กรณีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ของฝ่ายบริหารการป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระทาํได ้ดงัน้ี 

1) การลดความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปไดใ้นการเกิด

ความเส่ียง คือ ความพยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนาํไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง หรือลดความน่าจะเป็นท่ีเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความเส่ียงจะเกิดข้ึน เช่น การฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้เพียงพอ การกาํหนดผูจ้ดัจา้งและผูรั้บมอบงาน

ให้แยกจากกนั หรือลด ระดบัความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงเกิดข้ึน เช่น การ

ติดตั้งเคร่ืองดบัเพลิง การสาํรองขอ้มูล (back up) และการบนัทึกขอ้มูลสาํรองเป็นระยะๆ 

2) การแบ่งปันความเส่ียง (Risk Sharing) หรือการโอนยา้ยความเส่ียง คือ การถ่ายทอดความ

เส่ียงบางส่วนให้ผู ้อ่ืน/หน่วยงานอ่ืนร่วมกนรับผิดชอบ เม่ือเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงข้ึนจะต้องรับ

ผลกระทบร่วมกนั ซ่ึงการแบ่งรับความเส่ียงไม่ไดเ้ป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน แต่เป็นการรับประกนั

วา่เม่ือเกิดความเสียหายแลว้องค์การจะไดรั้บการชดใช้จากผูอ่ื้น เช่น การทาํประกนั(Insurance) การทาํ

สัญญา (Contracts) การรับประกนั (Warranties) การจา้งผูด้าํเนินการภายนอก 

3) การยอมรับความเส่ียง (Risk Accept) คือ การรับความเส่ียงไวจ้ดัการเองภายในหน่วยงาน 

หากทาํการวเิคราะห์แลว้เห็นวา่ไม่มีวิธีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากตน้ทุนการจดัการความ

เส่ียงสูงกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ แต่ควรมีมาตรการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียงโดยการหยดุ ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนาํไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
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เส่ียง แต่มีขอ้เสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแผนงานขององคก์ารมากจนเกินไปจน

ไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้กรณี เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการควบคุมภายใน ท่ีเกิดจากปัจจยั

ภายในซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกนัหรือลดความเส่ียงกระทาํได้โดยจดัให้มี

กิจกรรมการควบคุมอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management) 

 หมายถึง การบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดาํเนินงานต่างๆ เพื่อลด

มูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยให้ระดบัของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตอยใูนระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

โดยคาํนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค ์กลยุทธ์ และช่ือเสียงขององค์การเป็นสําคญั โดยไดรั้บการสนบัสนุน

และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานทุกระดบัทวัทั้งองคก์ร 

6. การติดตามประเมินผล 

 หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมนัใจวา่ระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดไวมี้ความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบติัตามจริง ขอ้บกพร่องท่ีพบไดรั้บการ

แกไ้ขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

7. เป้าประสงค์ขององค์การ (Goal) 

 หมายถึง ความตอ้งการท่ีผูว้างแผนยุทธศาสตร์หรือผูบ้ริหารตอ้งการให้เกิดข้ึนตามท่ีคาดหวงัไว ้

โดยทัว่ไปจะกาํหนดให้มีลักษณะกวา้งๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา (Problematic Goal) และเชิงพฒันา 

(Development Goal) 

8. การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบติังานท่ีฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจดัให้มีข้ึน เพื่อ

ควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงการควบคุมภายในส่วนใหญ่

จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบติัต่างๆ เพื่อลด

ความเส่ียง (Risk) ท่ีจะเกิดข้ึน 

9. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนด นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการนาํไป

ปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพฒันาและการบรรลุผลเป้าประสงคแ์ละหรือเป้าหมายขององคก์ร 
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10. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

 หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทาํงานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ เทคโนโลยสีารสนเทศ วสัดุ/อุปกรณ์ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน วา่มีระบบควบคุม 

ตรวจสอบดีเพียงใด ซ่ึงถา้ไม่ดีพอ องคก์รตอ้งหาวิธีการในการจดัการไม่ให้ความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน มิฉะนั้น

อาจจะส่งผลกระทบต่อ ความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการหรือแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 

11. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองการเงิน งบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย

ต่างๆ ท่ีเกินความจาํเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

12. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไ่ม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน หรือไม่สามารถปฏิบติัไดท้นัตาม

เวลาท่ีกาํหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ีบูรณาการกบัระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย       

7 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1. การกาํหนดวตัถุประสงค์ทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์องค์กร 

 วตัถุประสงค์ควรไดรั้บการกาํหนดข้ึนก่อนท่ีจะมีการบ่งช้ีถึงอุปสรรคท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนั้ นแล้วขั้นตอนแรกของการบริหารความเส่ียงคือการทาํให้มัน่ใจได้ว่ามีการ

กาํหนดวตัถุประสงคส์ายธุรกิจ/ฝ่ายงาน และกระบวนการหลกัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร

การกาํหนดวตัถุประสงค ์จะกาํหนดเป็น 2 ระดบั คือ 

1.1 วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 

1.2 วตัถุประสงคร์ะดบัสายธุรกิจ / ฝ่ายงาน และกระบวนการหลกั เป็นวตัถุประสงคข์องแต่

ละขั้นตอนการดาํเนินงานหลักท่ีจะตอบสนองให้การดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์ร 

 วตัถุประสงคต์อ้งมีความสอดคลอ้งทัว่ทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า หน่วยงาน ผูบ้ริหาร 

และพนกังานกาํลงัดาํเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรโดยมีการลดกิจกรรม กระบวนการ 

และหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่จาํเป็นออกไป วตัถุประสงค์ตอ้งมีความชัดเจนและเป็นไปได้ตามหลกัการท่ี

เรียกวา่ SMART ซ่ึงระบุวา่ วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งมีความ 

1. ชดัเจน (Specific) วตัถุประสงคค์วรระบุผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ท่ีตอ้งการอย่างชดัเจน เพื่อให้

ทุกคนสามารถเขา้ใจได ้

2. สามารถวดัผลได ้(Measurable) วตัถุประสงค์ตอ้งสามารถวดัผล และระบุหลกัเกณฑ์ของการ

วดัผลนั้นได ้หากวตัถุประสงคไ์ม่สามารถวดัผลได ้องค์กรควรพิจารณากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วตัถุประสงค ์และขนาดของการลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ แทน 

3. สามารถบรรลุได ้(Achievable) วตัถุประสงคห์รือความคาดหวงัตอ้งมีความเป็นไปไดต้ามสภาพ

เหตุการณ์ในปัจจุบนั ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีถูกจดัสรร 

 มีความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกนั (Relevant) ผลตอบแทนหรือผลลพัธ์ของวตัถุประสงคต์อ้ง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องส่วนอ่ืนๆ ในองคก์ร และ 

 มีการกาํหนดระยะเวลา (Time bound) ตอ้งมีการระบุเวลาท่ีชดัเจนว่าตอ้งการจะบรรลุ

วตัถุประสงคเ์ม่ือไร 

 นอกจากตอ้งคาํนึงถึงวตัถุประสงคท่ี์มีความสอดคลอ้งกนัทัว่ทั้งองคก์รแลว้ ควรตอ้งพิจารณาถึง

ความสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีองคก์รยอมรับได ้(Risk Appetite) ความเส่ียงท่ียอมรับได ้ควรถูกกาํหนด
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ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์องคก์รโดยผูบ้ริหารและสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อพิจารณาถึงความสมดุลระหวา่งการเติบโต ความเส่ียงและผลตอบแทนขององคก์ร 

 

 ความเส่ียงท่ียอมรับไดอ้าจกาํหนดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดยมีแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

• ความเส่ียงอะไรบา้งท่ีองค์กรสามารถยอมรับได ้ความเส่ียงอะไรบา้งท่ีองค์กรไม่สามารถ

ยอมรับได ้

• ความเส่ียงท่ีจาํเป็นตอ้งยอมรับเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการและระดบัเงินทุนท่ี

เหมาะสมนั้นอยูท่ี่ระดบัใด 

• องคก์รสามารถยอมรับความเส่ียงมากกวา่ท่ียอมรับไดใ้นปัจจุบนัหรือไม่ ถา้สามารถยอมรับ

ไดค้วามเส่ียงนั้นส่งผลกระทบอยา่งไรต่อยอดรายไดท่ี้บริษทัตอ้งการ 

• เงินทุนหรือรายไดร้ะดบัใดท่ีองคก์รสามารถยอมรับในความสูญเสียได ้หากกาํหนดระดบั

ความเช่ือมัน่ไวท่ี้ระดบัหน่ึง บริษทัมีเงินทุนรองรับเพียงพอหรือไม่ หากเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความเส่ียงร้ายแรงไดเ้กิดข้ึนจริง 

• มีความเส่ียงใดหรือไม่ท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได ้เช่น ความเส่ียงต่อการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายแรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

• มีความเส่ียงใดบ้างท่ีองค์กรพร้อมท่ีจะยอมรับเพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เช่น     

การลดลงของอตัราผลกาํไรเพื่อใหไ้ดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ 

• มีความเป็นไปได้หรือไม่ ท่ีองค์กรจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีมีโอกาสในการประสบ

ความสาํเร็จตํ่าแต่มีความอตัราผลตอบแทนต่อผลิตภณัฑสู์ง 

 การกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) เป็นการกาํหนดค่าเบ่ียงเบนจาก

วตัถุประสงค ์ซ่ึงการปฏิบติังานท่ีกาํหนดให้อยูภ่ายใตก้รอบ Risk Tolerance น้ี ทาํให้ผูบ้ริหารมัน่ใจไดว้า่

องคก์รไดด้าํเนินการอยูภ่ายในความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) 

 

2. การระบุความเส่ียง และปัจจัยเส่ียงทั้งหมดทีม่ีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ทีก่าํหนดไว้ 

 เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ของหน่วยงานไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในเชิงลบเป็นความ

เส่ียงท่ีต้องนาํไปจดัการต่อไป และเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกจะตอ้งนํากลบัไปกาํหนดเป็น
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เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการนาํไปปฏิบติัและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร     

การบ่งช้ีเหตุการณ์ 

สามารถจดัทาํโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น คณะผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชเ้ทคนิคและ 

เคร่ืองมือหลากหลายชนิด ดงัต่อไปน้ี 

 การบ่งช้ีเหตุการณ์คือกระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกนัระบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ี

อาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดย 

• การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

• การสัมภาษณ์หรือการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

• การเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ 

• การหารือกบัพนกังานหรือการวเิคราะห์ภายในองคก์ร 

• เหตุการณ์ช้ีนาํหรือตวัช้ีวดัความเส่ียง 

• รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบติัเหตุ Plant Incident Report รายงาน

ของเสีย และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การวเิคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบติังาน / คู่มือการปฏิบติังาน 

 กระบวนการบ่งช้ีความเส่ียงควรพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีปรากฏชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยควร

พิจารณาครอบคลุมใหก้วา้งถึงปัจจยัต่างๆ ต่อไปน้ี 

• ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียง 

• เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น นํ้าท่วม ไฟไหม ้และภยัธรรมชาติอ่ืนๆ หรือ ปัจจยัท่ี

เป็นอยู่อย่างต่อเน่ือง เช่น สภาพแวดลอ้ม การทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หรือ การทาํงาน

นอกเวลามากเกินไป ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียต่อองคก์รได ้

• เหตุการณ์ในอดีต ความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ แนวโนม้ในอนาคต 

• การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

• สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

• การคิดคน้ใหม่ สินคา้ใหม่ และการบริการใหม่ท่ีบริษทัตอ้งการจะพฒันา 

• โอกาสจากการดาํเนินงานของบริษทัในปัจจุบนั หรือการบ่งช้ีกิจกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่ม

คุณค่าใหก้บัองคก์ร 
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3. การประเมินความเส่ียงโดยพจิารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกดิความเส่ียง 

 เม่ือทาํการบ่งช้ีความเส่ียงเรียบร้อยแลว้ ควรมีการประเมินวา่ความเส่ียงเหล่านั้นจะมีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างไร ผูบ้ริหารควรพิจารณาทั้งความเส่ียงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) 

ความเส่ียงหลงัการควบคุม (Residual Risk) โดยทาํการประเมินความเส่ียงในด้านโอกาสเกิดและ

ผลกระทบดว้ยวธีิทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินความเส่ียงมีดงัต่อไปน้ี 

• เกิดการบ่งช้ีความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้

• เกิดการเปรียบเทียบความเส่ียงท่ีสาํคญักบักลยทุธ์และนโยบายขององคก์ร 

• เกิดการคดัเลือกและจดัลาํดบัการดาํเนินการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียง 

 

 ผลกระทบ (Impact) 

 การประเมินความเส่ียงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางดา้นการเงิน ตวัอย่างเช่น ผลกระทบต่อ

รายได ้และผลกระทบท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ตวัอยา่งเช่น กฎระเบียบและขอ้บงัคบั ความพึงพอใจของลูกคา้ 

ช่ือเสียง และบุคลากร เป็นตน้ การประเมินมูลค่าของผลกระทบทางการเงินท่ีเกิดจากความเส่ียงหน่ึงเป็น
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เร่ืองยากและซบัซอ้น ดงันั้นในการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้การพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง

ในเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการประเมินระดบัความสําคญั ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบไม่มากและมีโอกาสเกิด

น้อยไม่จาํเป็นตอ้งได้รับความสนใจมาก ในขณะท่ีความเส่ียงท่ีมีผลกระทบมากและมีโอกาสเกิดสูง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพจิารณาจากผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งทนัท่วงที 

 

 โอกาสเกดิ (Likelihood) 

 การประเมินโอกาสเกิดของความเส่ียงเป็นเร่ืองท้าทาย โดยทั่วไป การหาข้อมูลมาทําการ

สนบัสนุนการประมาณการท่ีถูกตอ้งเป็นไปไดย้าก การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Assessment) ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ท่ีมีหลกัการและตอ้งระมดัระวงั ในกรณีท่ีสามารถหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณ์ความลม้เหลวหรือความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในอดีตสามารถบ่งช้ีถึงความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ใน

อนาคตได้ อีกทั้งยงัสามารถใช้เพื่อการประมาณการทางคณิตศาสตร์ท่ีแม่นยาํมากข้ึน แต่ในบางกรณี 

ความถ่ีท่ีเกิดข้ึนในอดีตอาจมิได้เป็นตวัช้ีนาํถึงความเป็นไปได้ในอนาคต ในกรณีดงักล่าว ผูป้ระเมิน

จาํเป็นตอ้งใช้วิจารณญาณในการเลือกใชส้ถิติหรือความเป็นไปไดใ้นอนาคตเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ

ประเมิน ในการประเมินโอกาสเกิด รายละเอียดความเส่ียงท่ีไม่ชดัเจนอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ

ประเมิน ดงันั้นผูป้ระเมินจึงควรพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดของความเส่ียงใหช้ดัเจน 

 การจดัลาํดบั ลาํดบั 1 ถึง 5 เป็นการจดัลาํดบัท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบ

ของความเส่ียงเพื่อเป็นหลกัเกณฑใ์นการประเมินความเส่ียง ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 แนวทางการพจิารณาความมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

 การประเมินความมีนัยสําคญัของความเส่ียง สามารถทาํได้โดยการอา้งอิงกบัตารางแสดงการ

จดัลาํดับความเส่ียง ดังท่ีแสดงไวก่้อนหน้าน้ี การพิจารณาว่าความเส่ียงใดมีความสําคญัท่ีต้องนํามา

ดาํเนินการก่อนหลงัโดยทัว่ไปอาจใชก้ารกาํหนดค่าลาํดบัความเส่ียงทั้งในดา้นของผลกระทบและโอกาส

เกิด และแบ่งกลุ่มระดบัความสําคญัของความเส่ียง เช่น บริษทักาํหนดให้ความเส่ียงท่ีมีผลรวมของระดบั

ผลกระทบและโอกาสเกิด ตั้งแต่ 8 ข้ึนไป คือความเส่ียงสําคญัท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาจดัการก่อน เป็นตน้ 

ทั้งน้ีการกาํหนดนยัสําคญัของความเส่ียงขององค์กร ควรไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้ริหารระดบัสูง และ

ผา่น ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร การกาํหนดนยัสาํคญัความเส่ียงของบริษทั

สามารถแสดงไดจ้ากภาพขา้งล่างน้ี โดยแกน X แสดงถึงโอกาสของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และแกน Y 

แสดงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงไดถู้กกาํหนดตั้งแต่ระดบั 1-5 
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 ภาพขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นขอบเขตของความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั คือ ความเส่ียงท่ีมีผลรวมของระดบั 

ผลกระทบและโอกาสเกิด ตั้งแต่ 8 ข้ึนไป 

 คะแนนท่ีอยูใ่นแต่ละช่อง เกิดจากการพิจารณาผลรวมของระดบัของความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและ 

ผลกระทบ โดยให้แต่ละด้านมีนํ้ าหนักเท่ากัน เช่น การประเมินความเส่ียงพบว่า โอกาสเกิดเป็น 5 

ผลกระทบเป็น 3 ผลรวมเท่ากบั 8 แสดงวา่เป็นความเส่ียงท่ีสาํคญั เป็นตน้ 

 แผนภาพความเส่ียงขา้งตน้ ถูกแบ่งเป็น 3 พื้นท่ีตามสีและระดบัความเส่ียงดงัไดแ้สดงไวใ้นตาราง

ขา้งล่างน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดัลาํดบัความสําคญัของมาตรการจดัการความเส่ียง โดยไดก้าํหนด

แนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

ผลรวมของระดบัโอกาส

เกิดและผลกระทบ 

ระดบัความเส่ียง ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั 

8-1- สูง จดัทาํรายละเอียดมาตรการจดัการความเส่ียงโดยทนัทีและควร

ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรเป็นอนัดบัแรก 

5-7 ปานกลาง จดัทาํรายละเอียดมาตรการจดัการความเส่ียงโดยทนัที และ

ควรไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรในลาํดบัต่อมา จากความเส่ียง

ท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง 

2-4 ตํ่า ไม่ต้องจัดทาํมาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติมในขณะน้ี       

แต่ต้องมีการติดตามอย่างสมํ่ า เสมอ และสามารถจัดทํา

มาตรการจดัการคงวามเสียงเพ่ิมเติมได ้เม่ือมาตรการจดัการ

ความเส่ียง สาํหรับความเส่ียงท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

ไดรั้บการปฏิบติัแลว้ 
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 การกาํหนดนัยสําคญัให้กับความเส่ียงนั้น ทาํได้จากการพิจารณาภาพรวมความเส่ียงทั้งหมด 

เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์สัดส่วนของคะแนนแต่ละช่วงความเส่ียงท่ีควรไดรั้บการพิจารณาเป็น

ความเส่ียงท่ีสาํคญั และสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4. การประเมินมาตรการการควบคุมและจัดการความเส่ียง 

 เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจะมี หรือท่ีมีอยูแ่ลว้วา่สามารถช่วยควบคุมความเส่ียง

หรือปัจจยัเส่ียงไดอ้ย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด 

โดยพิจารณาจากตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน การจดัการความเส่ียงคือกลยุทธ์หรือกิจกรรมท่ีกาํหนด

เพื่อจดัการความเส่ียงโดยลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดข้องบริษทั 

 ในการพิจารณาการจดัการความเส่ียงจะตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ โดยใช้

กลยทุธ์ใดกลยทุธ์หน่ึงหรือทั้งหมด เช่น 

 การหลีกเลี่ยงความเส่ียง (Avoidance) คือ การดาํเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดความเส่ียง ทั้งน้ีหากทาํการใชก้ลยทุธ์น้ี อาจตอ้งทาํการพิจารณาวตัถุประสงคว์า่สามารถบรรลุ 

ไดห้รือไม่ เพื่อทาํการปรับเปล่ียนต่อไป 

 การจัดการความเส่ียง (Reduction) คือ การดาํเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบ

ของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 การโอนย้ายความเส่ียง (Sharing) หรือการแบ่งความเส่ียงบางส่วนให้กบับุคคลหรือองคก์รอ่ืน 

เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 การยอมรับความเส่ียง (Acceptance) ความเส่ียงหลงัการควบคุมอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ 

ตอ้งดาํเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

 

ปัจจัยในกาํหนดกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง มีดังนี ้

• การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จากการดาํเนินการตามกลยุทธ์การจดัการความเส่ียง ใน

การประเมินทางเลือกของแต่ละกลยุทธ์การจดัการความเส่ียง ผูบ้ริหารต้องมีความเข้าใจว่า 

กิจกรรมการจดัการความเส่ียงอาจส่งผลต่อผลกระทบและโอกาสเกิดของความเส่ียงต่างกัน 

ตวัอย่างเช่น การซ้ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นกิจกรรมท่ีสามารถลด

ผลกระทบจากความผนั ผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้หากแต่ไม่สามารถลดโอกาสเกิดความผนั
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ผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ้ในทางกลบักนั การเลือกท่ีจะซ้ือวตัถุดิบภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน

สามารถลดโอกาสเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หากแต่ไม่

สามารถลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เป็นตน้ ดงันั้นแลว้ การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด

ของความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงจากการดาํเนินการตามกิจกรรมการจดัการความเส่ียง จึงควร

ได้รับการพิจารณาก่อนการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ เพื่อให้ระดบัความเส่ียงสอดคล้องกบัระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้ององคก์ร 

• การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดําเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเส่ียง 

เน่ืองจากทรัพยากรองค์กรมีจาํกดั จึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํการประเมินตน้ทุนและผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนโดยทัว่ไปแลว้ตน้ทุนนั้นสามารถคาํนวณในเชิงปริมาณดว้ยการคาํนวณค่าตน้ทุนทางตรง

และตน้ทุนทางออ้ม นอกจากน้ียงัสามารถพิจารณาในเชิงของระยะเวลาและทรัพยากรท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินกลยุทธ์การจัดการความเส่ียงดังกล่าว สําหรับการพิจารณาผลตอบแทนนั้นสามารถ

ประเมินในเชิงของผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเพื่อการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งหากมีการ

ดาํเนินการตามกิจกรรมการจดัการความเส่ียง ในกรณีท่ีพบวา่ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการดาํเนินการ

ไม่คุม้กบัตน้ทุนส่วนเพิ่ม ผูบ้ริหารอาจพิจารณาถึงแนวทางในการโอนยา้ยความเส่ียง (Sharing) 

เพื่อทาํการแบ่งตน้ทุนให้หน่วยงานภายนอกรับผิดชอบ เช่น การทาํประกนัภยั หรือ การร่วมทุน 

เป็นตน้ ผูบ้ริหารอาจเลือกวิธีการจดัการความเส่ียงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกนัเพื่อ

จดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการ 

 

5. กจิกรรมการควบคุม แผน / การจัดการความเส่ียง 

 คือนโยบายและขั้นตอนปฏิบติังาน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการจดัการความเส่ียง กิจกรรมการ

ควบคุม โดยทัว่ไปประกอบดว้ยนโยบายและกระบวนการปฏิบติังาน และหากการปฏิบติังานมีการใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาถึงการควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการควบคุมสาํหรับแต่ละระบบงานดว้ย 

 ประเภทของกจิกรรมการควบคุม 

 การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive) การดาํเนินการ หรือการควบคุมท่ีจดัไวล่้วงหน้าเพื่อลด

โอกาสเกิดของผลลพัธ์ / ผลกระทบท่ีไม่ดี เช่น 

• การแบ่งแยกหนา้ท่ี 

• การใชร้หสัผา่น 

• การฝึกอบรม 
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 การควบคุมแบบคน้หาท่ีผิด (Detective) การดาํเนินการ หรือการควบคุมเพื่อคน้หาสาเหตุเม่ือ

ความผดิพลาด หรือส่ิงผดิปกติไดเ้กิดข้ึนแลว้ เช่น 

• รายงานการสอบทาน 

• การยนืยนั 

• การนบัทรัพยสิ์น 

• รายงานขอ้ผดิพลาด 

 การควบคุมแบบแกไ้ข (Corrective) การดาํเนินการ หรือการควบคุมเพื่อแกไ้ขความเสียหาย หรือ

ลดความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาด หรือความผิดปกติ เช่น การกระทบยอดบญัชี กิจกรรมการ

ควบคุมทาํให้ผูบ้ริหารมัน่ใจว่ากิจกรรมการจดัการความเส่ียงได้มีการดาํเนินการอย่างเหมาะสมและ

ทนัเวลา ในบางกรณี กิจกรรมการควบคุมอยา่งหน่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการความเส่ียงหลาย

กิจกรรม ในทางตรงกนัขา้ม กิจกรรมการจดัการความเส่ียงอยา่งหน่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการควบคุม

หลายกิจกรรม และในบางกรณีกลยุทธ์การจดัการความเส่ียงกบักิจกรรมการควบคุมอาจเป็นกิจกรรม

เดียวกนัก็ได ้

 กิจกรรมการควบคุมถือเป็นกระบวนการสําคัญสําหรับผูบ้ริหารในการทาํให้องค์กรบรรลุ

วตัถุประสงคเ์น่ืองจากแต่ละองคก์รมีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการนาํไปปฏิบติัเป็นของเฉพาะ

องคก์ร ดงันั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกนั การควบคุมเป็นการสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้ม 

ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างภายใน ความเป็นมาขององคก์รและวฒันธรรม 

 หลงัจากท่ีไดมี้การกาํหนดแผนงานเร่ิมตน้ในการจดัการความเส่ียง และเม่ือแผนงานเร่ิมตน้ไดรั้บ

ความเห็นชอบแลว้ ควรมีการจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ซ่ึงกาํหนดผูรั้บผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ท่ีจะนาํไปปฏิบติั และแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนั้นไดรั้บทราบเพื่อจะไดน้าํไปปฏิบติัให้เกิดข้ึน

จริง โดยตอ้งระบุระยะเวลาแลว้เสร็จ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่จะมีการดาํเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้เกิดโอกาส

ตามท่ีคาดหวงัไวจ้ริง 

 โดยทัว่ไปแลว้ ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงคือบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงต่องานและมีอาํนาจ

ในการตดัสินใจอยา่งเพียงพอในการทาํใหแ้ผนปฏิบติัการสาํหรับการจดัการความเส่ียงประสบความสําเร็จ 

ในกรณีท่ีแผนปฏิบัติการหน่ึงมีฝ่ายท่ีรับผิดชอบและฝ่ายท่ีให้ความสนับสนุนมากกว่าหน่ึงฝ่าย 

ผูรั้บผดิชอบความเส่ียงจะมีบทบาทในการประสานงานร่วมกบัฝ่ายท่ีให้ความสนบัสนุนเพื่อให้การดาํเนิน

ตามมาตรการจดัการความเส่ียงเป็นไปตามกาํหนดเวลาและมีประสิทธิผล หลงัจากท่ีแผนปฏิบติัการไดถู้ก

อนุมติัและเห็นชอบแลว้ ผูรั้บผดิชอบความเส่ียงจะตอ้งรับผิดชอบต่อการนาํแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั และ

ติดตามผลการดาํเนินงานของแผนปฏิบติัการนั้น นอกจากน้ี จะตอ้งรายงานต่อคณะทาํงานบริหารความ
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เส่ียงถึงสถานะความกา้วหน้าหรือปัญหาต่างๆ ของแผนปฏิบติัการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงขององคก์รต่อไป ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขององคก์รอาจขอให้ผูรั้บผิดชอบความ

เส่ียงรายงาน ถึงสถานะและความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการโดยตรงได ้

 หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการแลว้ ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงควรพิจารณาถึงปัจจยั

ต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง การควบคุม

ความเส่ียงท่ีมีอยู ่และประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการท่ีไดน้าํไปปฏิบติั เป็นตน้ และทาํการประเมินระดบั

ความเส่ียงโดยอาศยัเกณฑก์ารประเมินระดบัโอกาสเกิดและผลกระทบ อยา่งไรก็ตาม ในการปรับระดบั

ความเส่ียงอย่างเป็นทางการนั้น ผูรั้บผิดชอบความเส่ียงจะต้องนําเสนอระดับความเส่ียงท่ีได้รับการ

ประเมินใหม่ และหลกัฐานท่ีสนบัสนุนระดบัความเส่ียงดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เพื่ออนุมติัต่อไป 

 

6. การรายงาน 

 เป็นการรายงานความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีไดด้าํเนินการทั้งหมด

ตามลาํดบัใหฝ่้ายบริหารรับทราบ และใหค้วามเห็นชอบดาํเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ประโยชน์ของการรายงานความเส่ียง มีดังต่อไปนี ้

• ทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัมัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ความเส่ียงท่ีไดรั้บ

อนุมติั และพิจารณาไดว้า่หนา้ท่ีการบริหารความเส่ียงไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 

• ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถบ่งช้ีและเขา้ใจความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และกาํหนดกิจกรรมการลดความ

เส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในระดบักลยทุธ์และระดบัปฏิบติัการ 

• ผูบ้ริหารของฝ่ายงานต่างๆ สามารถยืนยนัไดว้า่การควบคุมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ียงท่ีสําคญัได้

ถูกนาํไปปฏิบติัและดาํเนินการอย่างประสบความสําเร็จ และขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้รับการ

รายงานอยา่งเหมาะสม 

 

7. การติดตามผลและทบทวน 

 เป็นกิจกรรมท่ีใชเ้พื่อติดตาม และปรับปรุงกิจกรรมการจดัการต่อความเส่ียงต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจได้

ว่ามีการดาํเนินการตามมาตรการจดัการความเส่ียง โดยทัว่ไปแล้วกิจกรรมการติดตามความเส่ียงเป็น

กิจกรรมท่ีกระทาํอยู่เป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง แต่ในบางกรณีอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะก็ได ้วตัถุประสงค์

ของการติดตามความเส่ียงและการจดัการต่อความเส่ียง ไดแ้ก่ 

• การใหค้วามมัน่ใจวา่ความเส่ียงเหล่านั้นไดถู้กจดัการตามแผนท่ีวางไว ้
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• การประเมินประสิทธิผลของแผนการและกิจกรรมการจดัการความเส่ียง 

• การพิจารณาถึงความเส่ียงใหม่เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 

 การติดตามผลโดยทัว่ไปมกัจะดาํเนินการโดยบุคลากรภายในบริษทัเอง อย่างไรก็ตาม อาจให้

บุคคลภายนอก เช่น ท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ช่วยในการติดตามการจดัการความเส่ียงเป็นคร้ังคราว

ได ้ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงอาจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การจดัการความเส่ียงท่ีเคยมี

ประสิทธิผลอาจเปล่ียนเป็นกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลนอ้ยลง หรือไม่

ควรดาํเนินการต่อไป หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ ดงันั้นแล้ว

ผูบ้ริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นประจาํเพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิผลเสมอ การติดตามและรายงานความเส่ียงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเช่ือมโยงเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการปฏิบติังานและการรายงานตามปกติท่ีองคก์รมีอยู ่

 บริษทัควรสนับสนุนให้เกิดการส่ือสารในเชิงรุกและให้มีการส่ือสารสองทางอย่างสมํ่าเสมอ 

ช่องทางในการส่ือสารอย่างเป็นทางการท่ีใช้ในการพิจารณาความเส่ียง การควบคุมและแผนการ

ดาํเนินการ ได้แก่ การประชุมทัว่ไปของผูบ้ริหาร การประชุมคณะทาํงาน รายงานรายเดือนสําหรับ

ผูบ้ริหาร การประชุม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ การส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยให้มีขอ้มูล

ความเส่ียงท่ีเพียงพอ และไดรั้บการนาํเสนอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจอยา่งทนัท่วงที ในบางกรณีการจดัการ

กบัความเส่ียงดว้ย วิธีการท่ีเร่งด่วนจากการพูดคุยทางโทรศพัท ์หรือการจดัทาํรายงานเฉพาะเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน อาจมีความเหมาะสมกวา่รอการจดัทาํรายงานอยา่งเป็นทางการ 
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ภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง 

 

เทคนิคการบ่งช้ีความเส่ียง 

 วธีิการและเคร่ืองมือต่างๆ สาํหรับการบ่งช้ีความเส่ียง (ขั้นตอนท่ี 2 ของกระบวนการบริหารความ

เส่ียง) ไดแ้ก่ 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

2. การสัมภาษณ์หรือการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

3. การเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ 

4. การหารือกบัพนกังานหรือการวเิคราะห์ภายในองคก์ร 

5. เหตุการณ์ช้ีนาํหรือตวัช้ีวดัความเส่ียง 

6. รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบติัเหตุ รายงานของเสีย Plant 

Incident Report และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. การวเิคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบติังาน 
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นวิธีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในการบ่งช้ีความเส่ียง การประชุมเชิงปฏิบติัการ

ควรดาํเนินการโดยผูป้ระสานงานท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้

กระบวนการและเวลาท่ีกาํหนด ส่ิงท่ีตอ้งระมดัระวงัคือการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการซ่ึง

จะตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งหารือ โดยผูเ้ขา้ร่วมแต่ละท่านจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ใน

ประเด็นท่ีจะมีการหารือในการประชุมเชิงปฏิบติัการและสามารถมีส่วนร่วมในการหารือดงักล่าว 

 ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการควรมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีจะมีการหารือ 

 เป็นผูด้าํเนินการใหเ้กิดกิจกรรม 

 เป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมท่ีหารือ 

 เป็นผูส้นบัสนุนและประสานงาน เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และ ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ขอ้ดีของการประชุมเชิงปฏิบติัการ คือ ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถหารือกนัไดโ้ดยตรง ทาํให้

เกิดการแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั รวมไปถึงทาํให้

เกิดการโตแ้ยง้ในประเด็นท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ซ่ึงจะทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง

หลายมุมมอง 

 อยา่งไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบติัการนั้นมีขอ้จาํกดับางประการ ซ่ึงอาจมีผลให้การดาํเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ขอ้จาํกดัประกอบดว้ย 

 การมีวฒันธรรมแบบรวมศูนย ์ทั้งน้ี หากองคก์รมิไดมี้วฒันธรรมแบบเปิด อาจทาํให้ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออาจถูกครอบงาํจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีตาํแหน่ง

สูงกวา่ 

 ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ระสานงานการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ

จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากหรือน้อย ข้ึนอยูก่บัความสามารถและประสบการณ์

ของผูป้ระสานงานการประชุม เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอยา่ง

อิสระ และสามารถประสานความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ได ้

 ข้อจํากัดด้านระยะเวลา เน่ืองจากเป็นการประชุมท่ีต้องประกอบไปด้วยบุคลากรท่ีมี

คุณสมบติัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงมกัเป็นผูบ้ริหารท่ีมีเวลาจาํกดัและไม่ตรงกนั 
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2.  การสัมภาษณ์หรือการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการรวบรวมขอ้มูลความเส่ียง 

ขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์หรือสํารวจความคิดเห็นสามารถใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสําคญั สําหรับ

การหารือในการประชุมเชิงปฏิบติัการความเส่ียง 

 ขอ้ดีของการสัมภาษณ์หรือการสอบถามความคิดเห็นดา้นความเส่ียง คือดา้นระยะเวลา เน่ืองจาก

การสัมภาษณ์ สามารถดาํเนินการได้ต่างสถานท่ีและต่างเวลา จึงเหมาะกบัผูบ้ริหารท่ีมีเวลาไม่ตรงกนั 

นอกจากน้ียงัทาํให้ผูถู้กสัมภาษณ์หรือผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยทัว่ไป

การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นดา้นความเส่ียงจะถูกเลือกนาํมาใช้หากตอ้งการดาํเนินการ

แบบส่วนตวั 

 อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเส่ียงก็ยงัมีขอ้จาํกัดบาง

ประการ เช่น การไม่สามารถก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัได ้อีกทั้งยงัไม่สามารถ

ดาํเนินการไดใ้นรายละเอียด เช่น เดียวกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการ หากแต่มกัใชเ้ป็นการรวบรวมขอ้มูล

จากผูถู้กสัมภาษณ์หรือผูต้อบ แบบสอบถามมากกว่าเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

แนวทางน้ีส่วนใหญ่ใชใ้นการกาํหนด วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความเส่ียง และการควบคุม ในระดบัท่ีเป็น

เชิงนโยบายหรือกลยทุธ์ 

 

3. การเปรียบเทยีบกบัองค์กรอ่ืนๆ 

 การวจิยัและการเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนภายในประเทศและต่างประเทศอาจสามารถใชใ้นการ

บ่งช้ีความเส่ียงโดยตรงท่ีกระทบต่อบริษทั 

 เทคนิคการวิจยัรวมถึงการศึกษาวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

การสอบถามองค์กรท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต         

การสอบถามความคิดเห็นการหารืออยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัตวัแทนจากองคก์รอ่ืนๆ 

 การวจิยัอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

• เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยและยงัไม่เกิดข้ึนกับบริษัท แต่เป็นความเส่ียงสําหรับบริษัท

โดยเฉพาะ (มีผลกระทบอยา่งมาก) 

• เหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึนหรือมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดข้ึนในบริษัท  และบริษัทมี

ประสบการณ์ในการจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ เช่น การ

เปล่ียนแปลงของมาตรฐาน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี

ใหม่ๆ 
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• แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

 ขอ้จาํกดัของการใชก้ารเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ คือเม่ือทาํการพิจารณาถึงประสบการณ์ท่ีเกิด

ข้ึนกับองค์กรอ่ืนๆ อาจไม่ได้รับการยอมรับหากมีสมมติฐานท่ีว่า กระบวนการภายในบริษัท และ

ทรัพยากรต่างๆ ดีกวา่องคก์รอ่ืน หรืออาจใชไ้ม่ไดห้ากไม่เคยมีเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในบริษทัมาก่อน 

 

4. การหารือกบัพนักงานหรือการวเิคราะห์ภายในองค์กร 

 การหารือกบัพนกังานหรือการจดัทาํการวิเคราะห์ภายในองค์กรสําหรับเง่ือนไขการดาํเนินงาน

ต่างๆ ทาํใหเ้กิดแหล่งของขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ได ้

 

5. เหตุการณ์ช้ีนําหรือตัวช้ีวดัความเส่ียง 

 เหตุการณ์ช้ีนาํหรือตวัช้ีวดัความเส่ียงสามารถระบุปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงได ้โดยการติดตาม

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หน่ึง และทาํให้ผูบ้ริหารสามารถระบุเง่ือนไขปัจจุบนัท่ีสามารถก่อให้เกิด

เหตุการณ์ในอนาคตข้ึนไดผู้บ้ริหารควรพิจารณาดว้ยว่ามีตวัช้ีวดัของความเส่ียงท่ีสําคญัแต่ละตวัหรือไม่ 

ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง ผูบ้ริหารควรพิจารณาเก็บขอ้มูลท่ีจาํเป็นสําหรับตวัช้ีวดัความ

เส่ียง เพื่อใหส้ามารถนาํตวัช้ีวดัความเส่ียงไปใชไ้ดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

 

ตัวอย่างของตัวช้ีวดัความเส่ียงทีสํ่าคัญได้แก่ 

• อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีลดลงอาจบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของรายไดใ้นอนาคตท่ีลดลง 

• อตัราการเพิ่มข้ึนของค่าแรงล่วงเวลาอาจบ่งบอกถึงการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนหรือคุณภาพการทาํงาน

ท่ีลดลง 

• การออกรายงานการหารือของรัฐบาลอาจบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของกฎ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งใน

อนาคต เป็นตน้ 

ขอ้ดีของการใช้ตวัช้ีวดัความเส่ียง คือสามารถทาํการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของแต่ละความเส่ียงไดอ้ย่างมี

หลกัการ (ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ) อยา่งไรก็ตาม คุณภาพ ความถูกตอ้งและความทนัสมยัของตวัช้ีวดั

ความเส่ียง เป็น ปัจจยัสําคญัท่ีอาจก่อให้เกิดความเบ่ียงเบนในการบ่งช้ีความเส่ียงไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี การใช้

ตวัช้ีวดัความเส่ียง มกัใชใ้นการติดตามผลความเส่ียงท่ีไดถู้กบ่งช้ีไวแ้ลว้มากกวา่ท่ีจะนาํมาใชใ้นการบ่งช้ี

ความเส่ียงโดยตรง 
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6. การรายงานเหตุการณ์สูญเสีย 

 การศึกษาขอ้มูลในอดีตเก่ียวกบัรายได ้ความสูญเสีย เหตุการณ์ หรือขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัความ

เส่ียง ทาํใหอ้งคก์รสามารถบ่งช้ีความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลไดโ้ดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณของขอ้มูล

เหล่านั้น หรือวิเคราะห์ ความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัหรืองบประมาณ เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจถึงสาเหตุหรือ ผลกระทบของ เหตุการณ์ อยา่งไรก็ตามองคก์รไม่ควรลืมพิจารณาทั้งผลดีและ

ผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากความไม่เขา้ใจต่อผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนอาจมีความเส่ียงมากเช่นเดียวกบัความ

เขา้ใจท่ีมีผลต่อการขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 

 ขอ้ดีของการใช้รายงานเหตุการณ์สูญเสีย คือความไดเ้ปรียบด้านระยะเวลา เน่ืองจากสามารถ

ดาํเนินการไดด้้วยขอ้มูลท่ีมีอยู่ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม รายการความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนจากรายงาน

เหตุการณ์สูญเสีย โดยปกติจะไม่แสดงตวัช้ีนาํด้านผลกระทบหรือโอกาสเกิดของเหตุการณ์หรือปัจจยั

ความเส่ียง ดงันั้นแลว้ผูใ้ช้รายการความเส่ียงน้ีไม่ควรพิจารณารายงานเหตุการณ์ความเส่ียงเหล่านั้นเป็น

รายงานความเส่ียงท่ีสมบูรณ์ 

 

7. การวเิคราะห์แผนภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การทาํความเขา้ใจการดาํเนินงานปัจจุบนัหรือกระบวนการตามแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ สามารถช่วย

บ่งช้ีถึงปัจจยัความเส่ียงได ้การทาํความเขา้ใจกระบวนการหลกัให้ประโยชน์อยา่งมากต่อองค์กรบริหาร

ความเส่ียง แผนภาพ ขั้นตอนการปฏิบติังานอาจทาํไดใ้นรูปของแผนภาพกระบวนการ (Process map) 

หรือแบบคาํอธิบาย หรือทั้งสองอยา่งรวมกนั 

 ขอ้ดีของการใชก้ารวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบติังาน คือความไดเ้ปรียบดา้นระยะเวลา 

เน่ืองจากสามารถดําเนินการได้ด้วยข้อมูลท่ีมีอยู่ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม รายการความเส่ียงท่ี

พฒันาข้ึนจากการวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบติังาน โดยปกติจะไม่แสดงตวัช้ีนาํดา้นผลกระทบ

หรือโอกาสเกิดของเหตุการณ์หรือปัจจยัความเส่ียง ดงันั้นแลว้ผูใ้ช้รายการความเส่ียงน้ีไม่ควรพิจารณา

รายงานเหตุการณ์ความเส่ียงเหล่านั้นเป็นรายงานความเส่ียงท่ีสมบูรณ์ 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ แนวทางการระบุความเส่ียงดว้ยวิธีต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ มีทั้งขอ้ดีและ

ขอ้เสียแตกต่างกนัไป บางคร้ังจึงนิยมนาํแนวทางต่างๆ มาผสมผสานกนั เช่น การใชแ้บบสอบถามร่วมกบั

การประชุมเชิงปฏิบติัการการใช้การวิเคราะห์แผนภาพการปฏิบติังานกับการหารือและการวิเคราะห์

ภายในกบัพนกังาน เป็นตน้ 
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การนําแนวทางใดแนวทางหน่ึงไปใช้ จึงควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของ

องค์กร 

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

 

คาํศพัท ์ คาํอธิบาย 

การควบคุมภายใน 

(Internal Control) 

กระบวนการซ่ึงดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และบุคลากร

อ่ืนๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจในระดบัหน่ึงวา่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

การติดตามผล 

(Monitoring) 

การตรวจสอบ ดูแล สังเกตการณ์อย่างเขม้งวด หรือบนัทึกความกา้วหนา้ของ

กิจกรรม การดาํเนินการ หรือระบบ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือระบุการเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึน 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 

(Risk Response) 

การคัดเลือกและการนํามาใช้ซ่ึงทางเลือกในการจัดการกับความเส่ียงท่ี

เหมาะสม 

การบ่งช้ีความเส่ียง 

(Risk Identification) 

กระบวนการพิจารณาเหตุการณ์ ท่ีอาจเ กิด ข้ึนและมีผลในเชิงลบต่อ

วตัถุประสงคข์ององคก์รโดยจะตอ้งพิจารณาถึงสาเหตุหรือท่ีมาของความเส่ียง

นั้น 

การบริหารความเส่ียง 

(Risk Management) 

การบริหารความเส่ียงคือกระบวนการ วฒันธรรม และโครงสร้าง ท่ีส่งผล

กระทบต่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานในการกาํหนดกลยุทธ์

ทั่วทั้ งองค์กร การออกแบบเพ่ือการระบุเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ 

บริษทั และบริหารความเส่ียงให้อยู่ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้และใชใ้น

การกาํหนดมาตรการท่ีทาํใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

กระบวนการโดยรวมของการวิเคราะห์และจดัระดบัความสําคญัของความ

เส่ียง 

ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ียอมรับ 

ได ้(Reasonable assurance) 

แนวความคิดของการบริหารความเส่ียงท่ีว่า ไม่ว่าองคก์รจะถูกออกแบบหรือ

ดาํเนินการไดดี้เพียงใด ก็ไม่สามารถประกนัไดว้่าจะบรรลุถึงวตัถุประสงค์

ของ องคก์รไดท้ั้งหมด เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัท่ีมีอยู่ซ่ึงไม่สามารถจดัการไดใ้น

ระบบการบริหารความเส่ียง 

ความถ่ี (Frequency) การวดัอตัราการเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอธิบายในเชิงของจาํนวนการเกิด 

เหตุการณ์ในช่วงเวลาท่ีกาํหนด 

ความน่าจะเป็น (Probability) โอกาสเกิดของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หน่ึง          

ท่ีวดัผลได้จากสัดส่วนของจํานวนเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ต่อจํานวนของ
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คาํศพัท ์ คาํอธิบาย 

เหตุการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งหมด ความน่าจะเป็นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 

0 ถึง 1 โดยท่ี 0 แสดงถึงเหตุการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะไม่เกิดข้ึนและ 1 แสดงถึง

เหตุการณ์หรือผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

ความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) 

การไม่สามารถคาดการณ์อนาคตไดอ้ยา่งแน่นอนถึงโอกาสเกิดและผลกระทบ

ของเหตุการณ์นั้นๆ 

ความสูญเสีย (Loss) ผลลพัธ์ ผลดา้นการเงิน หรือผลท่ีเกิดข้ึนในดา้นลบ 

ตน้ทุน (Cost) ตน้ทุนของกิจกรรม ทั้งทางตรง และทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงเงิน เวลา แรงงานและ

การสูญเสียท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

ความเส่ียงก่อนการควบคุม 

(Inherent Risk) 

ความเส่ียงท่ีกระทบต่อองคก์รท่ีมีอยูก่่อนการจดัใหมี้การดาํเนินการใดๆ 

ความเส่ียงท่ียอมรับได ้

(Risk Appetite) 

การกล่าวถึงความเส่ียงหรือประเภทของความเส่ียงโดยรวมๆ ท่ีคณะกรรมการ

บริหารและผูบ้ริหารยินดีท่ีจะยอมรับเพ่ือจะดาํเนินการตามพนัธกิจหรือ

วิสัยทศัน์ขององคก์ร กลยุทธ์และนโยบายท่ีถูกอนุมติัโดยคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารจะแสดงถึงความพร้อมต่อระดบัความเส่ียงนั้นๆ 

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

(Risk tolerance) 

ความเบ่ียงเบนหรือความผนัแปรจากระดบัเป้าหมายท่ีกาํหนด โดย 

คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารพร้อมท่ียอมรับความเส่ียงนั้นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักลยทุธ์หรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ความเส่ียงหลงัการควบคุม 

(Residual Risk) 

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลงัจากท่ีมีการจัดการความเส่ียงแลว้ เพ่ือลด

โอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียง 

ผูรั้บผิดชอบความเส่ียง 

(Risk Owner) 

บุคคลหรือกลุ่มหน่ึงซ่ึงรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการวางแผนการบริหาร

ความเส่ียงหรือแผนปฏิบติัการท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได ้

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholders) 

บุคคลหรือองคก์รท่ีมีผลกระทบต่อ หรือถูกกระทบโดย หรือเขา้ใจว่า ตนเอง

จะถูกกระทบโดยการตดัสินใจและกิจกรรม 

เหตุการณ์ (Event) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากภายใน หรือภายนอกและมีผลต่อองค์กร ซ่ึงเกิดข้ึนในท่ีใดท่ี

หน่ึง ระหวา่งช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงโดยเฉพาะ 

โอกาสเกิด (Likelihood) การอธิบายความเส่ียงในเชิงปริมาณของความน่าจะเป็นและความถ่ี 

การยอมรับความเส่ียง 

(Accept) 

ความเส่ียงหลงัการควบคุมอยู่อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยไม่ตอ้งดาํเนินการ

ใดๆ เพ่ิมเติมท่ีมีผลต่อโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเส่ียง 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบาย 

การลดความเส่ียง 

(Reduction) 

การดาํเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยู่

ในระดบัท่ียอมรับได ้

การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Avoidance) 

การดาํเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง ทั้งน้ี

หากทาํการใช้กลยุทธ์น้ี อาจตอ้งทาํการพิจารณาวตัถุประสงค์ว่า สามารถ

บรรลุไดห้รือไม่ เพ่ือทาํการปรับเปล่ียนต่อไป 

การโอนยา้ยความเส่ียง 

(Sharing) 

การโอนยา้ย หรือการแบ่งความเส่ียงบางส่วนกบับุคคลหรือองคก์รอ่ืน 

 

 

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

-นายชาญ เธียรกาญจนวงศ-์ 

(นายชาญ เธียรกาญจนวงศ)์ 

   ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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	• สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมภายในสายการบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบ
	• ประสานงานร่วมกับกรรมการบริหารสายธุรกิจอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยง และหาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
	• นำเสนอกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติ
	• ประสานงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
	• สนับสนุนการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการนำไปปฏิบัติและการติดตามอย่างต่อเนื่องให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
	• ประสานงานให้มีการจัดทำ และปรับปรุงความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน
	• พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งหมดในบริษัท เพื่อจัดทำเป็นรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
	• รายงานความเสี่ยงต่อ ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
	• ประสานงานให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
	• ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
	• สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
	ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจำหน่วยงาน
	• ประสานงานการบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
	• ให้ข้อแนะนำแก่สายธุรกิจ/ฝ่ายงาน เกี่ยวกับเทคนิคบริหารความเสี่ยง
	• ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ อาจทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานความเสี่ยง ( Facilitator ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง
	• รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของสายงานและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
	• ประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
	• ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
	ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
	• ดำเนินการบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันและมีความต่อเนื่องเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
	• ติดตามการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
	• รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นในเวลาที่เหมาะสม
	คณะกรรมการตรวจสอบ
	• ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงขององค์กร
	• ดำเนินการสอบทานที่เป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ
	• ประสานงานกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนและตรวจสอบความเสี่ยงดังกล่าว
	• ชี้แจงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
	• ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง ในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
	• ดำเนินการสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงของบริษัท
	• นำข้อมูลความเสี่ยงจากกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการบ่งชี้ประเด็นที่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญไปใช้วางแผนงานการตรวจสอบตามความเสี่ยง
	• ประสานงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัท
	ความหมายของความเสี่ยง
	1. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)
	ปัจจัยเสี่ยง Risk Factors หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ องค์กรมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การที่องค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ...
	ปัจจัยภายใน เช่น
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การล้าหลังของ
	เทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นรวดเร็ว ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่เกินไป ฯลฯ
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
	ดำเนินการ การขาดแคลนทรัพยากร การขาดแคลนวัตถุดิบ ความไม่แน่นอนของความต้องการ(อุปสงค์) ความไม่แน่นอนของ การไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอขอ กระบวนการดำเนินงานไม่เหมาะสม ฯลฯ
	 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
	 ปัจจัยด้านจริยธรรมของบุคลากร
	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
	ปัจจัยภายนอก เช่น
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ เช่น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ้ามัน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ฯลฯ
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย เช่น ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลง
	 กฎระเบียบต่างๆ ข้อบังคับที่ล้าหลัง ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
	 ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม นํ้าท่วม พายุใต้ฝุ่น โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด ฯลฯ
	ปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ ทำให้ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าบริษัทจะยอมรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้เท่าไรเพื่อให้องค์กรสามารถรักษาหรือเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นไว้ได้ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและบริหารเห...
	การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสามารถช่วยบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัท และสามารถช่วยให้การประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อคุณค่าของบริษัท มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
	ความไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อองค์กรทั้งเชิงลบและบวก ซึ่งหมายความถึง ความเสี่ยง หรือ โอกาส ที่อาจทำลายหรือเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มต้นความเข้าใจให้ตรงกันต่อคำนิยามของความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นความเสี่ยงและโอกาสในทิศทางเด...
	สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสนั้น เป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือเพิ่มมูลค่าของบริษัท ผู้บริหารควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาส และนำมาพิจารณาร่วมกับการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทหรือนำมาประกอบกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้...
	ดังนั้น บริษัทควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และพยายามบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
	2. ลักษณะของความเสี่ยง
	ความเสี่ยงสามารถจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
	1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
	2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ (Operational Risk)
	3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน (Financial Risk)
	4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
	3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
	หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
	 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
	 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
	 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก
	4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
	หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจ...
	การจัดการความเสี่ยง กรณีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารการป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้ ดังนี้
	1) การลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือลดความเป็นไปได้ในการเกิดความเสี่ยง คือ ความพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ท...
	2) การแบ่งปันความเสี่ยง (Risk Sharing) หรือการโอนย้ายความเสี่ยง คือ การถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อื่น/หน่วยงานอื่นร่วมกนรับผิดชอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นจะต้องรับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยงไม่ได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้...
	3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Accept) คือ การรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายในหน่วยงาน หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรอ...
	4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง แต่มีข้อเสีย คือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์ก...
	5. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ (Enterprise Risk Management)
	หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็...
	6. การติดตามประเมินผล
	หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมันใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบไ...
	7. เป้าประสงค์ขององค์การ (Goal)
	หมายถึง ความต้องการที่ผู้วางแผนยุทธศาสตร์หรือผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ โดยทั่วไปจะกำหนดให้มีลักษณะกว้างๆ ทั้งในเชิงแก้ปัญหา (Problematic Goal) และเชิงพัฒนา (Development Goal)
	8. การควบคุมภายใน (Internal Control)
	คือ กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการควบคุมภายในส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของนโยบาย แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ...
	9. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
	หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาและการบรรลุผลเป้าประสงค์และหรือเป้าหมายขององค์กร
	10. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
	หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามปกติทุกขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด ซึ่งถ้าไม่ดีพอ องค์กรต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความ...
	11. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
	หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องการเงิน งบประมาณ และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ที่เกินความจำเป็น หรือไม่มีประสิทธิภาพ
	12. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
	หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการต...
	กระบวนการบริหารความเสี่ยง
	กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่บูรณาการกับระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย       7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
	1. การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
	วัตถุประสงค์ควรได้รับการกำหนดขึ้นก่อนที่จะมีการบ่งชี้ถึงอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นแล้วขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยงคือการทำให้มั่นใจได้ว่ามีการกำหนดวัตถุประสงค์สายธุรกิจ/ฝ่ายงาน และกระบวนการหลักให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์...
	1.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร
	1.2 วัตถุประสงค์ระดับสายธุรกิจ / ฝ่ายงาน และกระบวนการหลัก เป็นวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่จะตอบสนองให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
	วัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานกำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีการลดกิจกรรม กระบวนการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป วัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนและเป็นไปได...
	1. ชัดเจน (Specific) วัตถุประสงค์ควรระบุผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้
	2. สามารถวัดผลได้ (Measurable) วัตถุประสงค์ต้องสามารถวัดผล และระบุหลักเกณฑ์ของการวัดผลนั้นได้ หากวัตถุประสงค์ไม่สามารถวัดผลได้ องค์กรควรพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และขนาดของการลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ แทน
	3. สามารถบรรลุได้ (Achievable) วัตถุประสงค์หรือความคาดหวังต้องมีความเป็นไปได้ตามสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน ระยะเวลา ทรัพยากรที่ถูกจัดสรร
	 มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน (Relevant) ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนอื่นๆ ในองค์กร และ
	 มีการกำหนดระยะเวลา (Time bound) ต้องมีการระบุเวลาที่ชัดเจนว่าต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อไร
	นอกจากต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรแล้ว ควรต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควรถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรโดยผู้บริหารและสอบทานโดยค...
	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้อาจกำหนดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
	• ความเสี่ยงอะไรบ้างที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ความเสี่ยงอะไรบ้างที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้
	• ความเสี่ยงที่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการและระดับเงินทุนที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่ระดับใด
	• องค์กรสามารถยอมรับความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ในปัจจุบันหรือไม่ ถ้าสามารถยอมรับได้ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อยอดรายได้ที่บริษัทต้องการ
	• เงินทุนหรือรายได้ระดับใดที่องค์กรสามารถยอมรับในความสูญเสียได้ หากกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ระดับหนึ่ง บริษัทมีเงินทุนรองรับเพียงพอหรือไม่ หากเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงร้ายแรงได้เกิดขึ้นจริง
	• มีความเสี่ยงใดหรือไม่ที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ เป็นต้น
	• มีความเสี่ยงใดบ้างที่องค์กรพร้อมที่จะยอมรับเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น     การลดลงของอัตราผลกำไรเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น เป็นต้น
	• มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่องค์กรจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการประสบความสำเร็จต่ำแต่มีความอัตราผลตอบแทนต่อผลิตภัณฑ์สูง
	การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เป็นการกำหนดค่าเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ ซึ่งการปฏิบัติงานที่กำหนดให้อยู่ภายใต้กรอบ Risk Tolerance นี้ ทำให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการอยู่ภายในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
	2. การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
	เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงล...
	สามารถจัดทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น คณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคและ
	เครื่องมือหลากหลายชนิด ดังต่อไปนี้
	การบ่งชี้เหตุการณ์คือกระบวนการซึ่งผู้บริหารและพนักงานร่วมกันระบุเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
	• การประชุมเชิงปฏิบัติการ
	• การสัมภาษณ์หรือการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
	• การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ
	• การหารือกับพนักงานหรือการวิเคราะห์ภายในองค์กร
	• เหตุการณ์ชี้นำหรือตัวชี้วัดความเสี่ยง
	• รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบัติเหตุ Plant Incident Report รายงานของเสีย และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	• การวิเคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน / คู่มือการปฏิบัติงาน
	กระบวนการบ่งชี้ความเสี่ยงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ปรากฏชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยควรพิจารณาครอบคลุมให้กว้างถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้
	• ปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง
	• เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรือ ปัจจัยที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น สภาพแวดล้อม การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ การทำงานนอกเวลามากเกินไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กรได้
	• เหตุการณ์ในอดีต ความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต
	• การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
	• สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
	• การคิดค้นใหม่ สินค้าใหม่ และการบริการใหม่ที่บริษัทต้องการจะพัฒนา
	• โอกาสจากการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน หรือการบ่งชี้กิจกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
	3. การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง
	เมื่อทำการบ่งชี้ความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินว่าความเสี่ยงเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร ผู้บริหารควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) ความเสี่ยงหลังการควบคุม (Residual Risk) โดยทำการประเมินความเสี่ยงในด...
	• เกิดการบ่งชี้ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
	• เกิดการเปรียบเทียบความเสี่ยงที่สำคัญกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
	• เกิดการคัดเลือกและจัดลำดับการดำเนินการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง
	ผลกระทบ (Impact)
	การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน ตัวอย่างเช่น ผลกระทบต่อรายได้ และผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น กฎระเบียบและข้อบังคับ ความพึงพอใจของลูกค้า ชื่อเสียง และบุคลากร เป็นต้น การประเมินมูลค่าของผลกระทบทางการเงินที่เกิดจาก...
	โอกาสเกิด (Likelihood)
	การประเมินโอกาสเกิดของความเสี่ยงเป็นเรื่องท้าทาย โดยทั่วไป การหาข้อมูลมาทำการสนับสนุนการประมาณการที่ถูกต้องเป็นไปได้ยาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ (Qualitative Assessment) ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่มีหลักการและต้องระมัดระวัง ในกรณีที่สามารถหาข้...
	การจัดลำดับ ลำดับ 1 ถึง 5 เป็นการจัดลำดับที่นำมาใช้ในการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
	แนวทางการพิจารณาความมีนัยสำคัญของความเสี่ยง
	การประเมินความมีนัยสำคัญของความเสี่ยง สามารถทำได้โดยการอ้างอิงกับตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง ดังที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้ การพิจารณาว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญที่ต้องนำมาดำเนินการก่อนหลังโดยทั่วไปอาจใช้การกำหนดค่าลำดับความเสี่ยงทั้งในด้านของผลกระทบและโ...
	ภาพข้างต้น แสดงให้เห็นขอบเขตของความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือ ความเสี่ยงที่มีผลรวมของระดับ
	ผลกระทบและโอกาสเกิด ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป
	คะแนนที่อยู่ในแต่ละช่อง เกิดจากการพิจารณาผลรวมของระดับของความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและ
	ผลกระทบ โดยให้แต่ละด้านมีน้ำหนักเท่ากัน เช่น การประเมินความเสี่ยงพบว่า โอกาสเกิดเป็น 5 ผลกระทบเป็น 3 ผลรวมเท่ากับ 8 แสดงว่าเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ เป็นต้น
	แผนภาพความเสี่ยงข้างต้น ถูกแบ่งเป็น 3 พื้นที่ตามสีและระดับความเสี่ยงดังได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดลำดับความสำคัญของมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดแนวทางที่ต้องปฏิบัติดังนี้
	การกำหนดนัยสำคัญให้กับความเสี่ยงนั้น ทำได้จากการพิจารณาภาพรวมความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สัดส่วนของคะแนนแต่ละช่วงความเสี่ยงที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
	4. การประเมินมาตรการการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
	เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด โดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยงคือกลยุท...
	ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือทั้งหมด เช่น
	การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) คือ การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้กลยุทธ์นี้ อาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุ
	ได้หรือไม่ เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป
	การจัดการความเสี่ยง (Reduction) คือ การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	การโอนย้ายความเสี่ยง (Sharing) หรือการแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น เพื่อลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
	การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) ความเสี่ยงหลังการควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่
	ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
	ปัจจัยในกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
	• การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ในการประเมินทางเลือกของแต่ละกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจว่า กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงอาจส่งผลต่อผลกระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยงต่างกัน ตัวอย่างเช่น ...
	• การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เนื่องจากทรัพยากรองค์กรมีจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องทำการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วต้นทุนนั้นสามารถคำนวณในเชิงปริมาณด้วยการคำนวณค่าต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้...
	5. กิจกรรมการควบคุม แผน / การจัดการความเสี่ยง
	คือนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม โดยทั่วไปประกอบด้วยนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน และหากการปฏิบัติงานมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาถึงการควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารส...
	ประเภทของกิจกรรมการควบคุม
	การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive) การดำเนินการ หรือการควบคุมที่จัดไว้ล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสเกิดของผลลัพธ์ / ผลกระทบที่ไม่ดี เช่น
	• การแบ่งแยกหน้าที่
	• การใช้รหัสผ่าน
	• การฝึกอบรม
	การควบคุมแบบค้นหาที่ผิด (Detective) การดำเนินการ หรือการควบคุมเพื่อค้นหาสาเหตุเมื่อความผิดพลาด หรือสิ่งผิดปกติได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น
	• รายงานการสอบทาน
	• การยืนยัน
	• การนับทรัพย์สิน
	• รายงานข้อผิดพลาด
	การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective) การดำเนินการ หรือการควบคุมเพื่อแก้ไขความเสียหาย หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความผิดปกติ เช่น การกระทบยอดบัญชี กิจกรรมการควบคุมทำให้ผู้บริหารมั่นใจว่ากิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม...
	กิจกรรมการควบคุมถือเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับผู้บริหารในการทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อม ...
	หลังจากที่ได้มีการกำหนดแผนงานเริ่มต้นในการจัดการความเสี่ยง และเมื่อแผนงานเริ่มต้นได้รับความเห็นชอบแล้ว ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร...
	โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงคือบุคคลที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่องานและมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเพียงพอในการทำให้แผนปฏิบัติการสำหรับการจัดการความเสี่ยงประสบความสำเร็จ ในกรณีที่แผนปฏิบัติการหนึ่งมีฝ่ายที่รับผิดชอบและฝ่ายที่ให้ความสนับสนุนมากกว่า...
	หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแล้ว ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการที่ได้นำไปปฏิบัติ เป็...
	6. การรายงาน
	เป็นการรายงานความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
	ประโยชน์ของการรายงานความเสี่ยง มีดังต่อไปนี้
	• ทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาได้ว่าหน้าที่การบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
	• ผู้บริหารระดับสูงสามารถบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และกำหนดกิจกรรมการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ
	• ผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆ สามารถยืนยันได้ว่าการควบคุมที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่สำคัญได้ถูกนำไปปฏิบัติและดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้รับการรายงานอย่างเหมาะสม
	7. การติดตามผลและทบทวน
	เป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อติดตาม และปรับปรุงกิจกรรมการจัดการต่อความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมการติดตามความเสี่ยงเป็นกิจกรรมที่กระทำอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางกรณีอาจเป็นกิจกรรมเฉ...
	• การให้ความมั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้ถูกจัดการตามแผนที่วางไว้
	• การประเมินประสิทธิผลของแผนการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
	• การพิจารณาถึงความเสี่ยงใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
	การติดตามผลโดยทั่วไปมักจะดำเนินการโดยบุคลากรภายในบริษัทเอง อย่างไรก็ตาม อาจให้บุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ช่วยในการติดตามการจัดการความเสี่ยงเป็นครั้งคราวได้ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการควา...
	บริษัทควรสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารในเชิงรุกและให้มีการสื่อสารสองทางอย่างสม่ำเสมอ ช่องทางในการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ยง การควบคุมและแผนการดำเนินการ ได้แก่ การประชุมทั่วไปของผู้บริหาร การประชุมคณะทำงาน รายงานรายเดือนสำหรับผู้บร...
	ภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
	เทคนิคการบ่งชี้ความเสี่ยง
	วิธีการและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการบ่งชี้ความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง) ได้แก่
	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
	2. การสัมภาษณ์หรือการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
	3. การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ
	4. การหารือกับพนักงานหรือการวิเคราะห์ภายในองค์กร
	5. เหตุการณ์ชี้นำหรือตัวชี้วัดความเสี่ยง
	6. รายงานเหตุการณ์สูญเสีย เช่น Loss Report รายงานอุบัติเหตุ รายงานของเสีย Plant Incident Report และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	7. การวิเคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
	การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในการบ่งชี้ความเสี่ยง การประชุมเชิงปฏิบัติการควรดำเนินการโดยผู้ประสานงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กระบวนการและเวลาที่กำหนด สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการคัดเลือกผู้เข้าร่...
	ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
	 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่จะมีการหารือ
	 เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกิจกรรม
	 เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่หารือ
	 เป็นผู้สนับสนุนและประสานงาน เช่น ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	ข้อดีของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถหารือกันได้โดยตรง ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมไปถึงทำให้เกิดการโต้แย้งในประเด็นที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี...
	อย่างไรก็ตาม การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งอาจมีผลให้การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ข้อจำกัดประกอบด้วย
	 การมีวัฒนธรรมแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ หากองค์กรมิได้มีวัฒนธรรมแบบเปิด อาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรืออาจถูกครอบงำจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีตำแหน่งสูงกว่า
	 ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประสานงานการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประสานงานการประชุม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และสามารถประ...
	 ข้อจำกัดด้านระยะเวลา เนื่องจากเป็นการประชุมที่ต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมักเป็นผู้บริหารที่มีเวลาจำกัดและไม่ตรงกัน
	2.  การสัมภาษณ์หรือการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
	การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์หรือสำรวจความคิดเห็นสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สำหรับการหารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยง
	ข้อดีของการสัมภาษณ์หรือการสอบถามความคิดเห็นด้านความเสี่ยง คือด้านระยะเวลา เนื่องจากการสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการได้ต่างสถานที่และต่างเวลา จึงเหมาะกับผู้บริหารที่มีเวลาไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอ...
	อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเสี่ยงก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การไม่สามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการได้ในรายละเอียด เช่น เดียวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ หากแต่มักใช้เป็นกา...
	3. การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ
	การวิจัยและการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นภายในประเทศและต่างประเทศอาจสามารถใช้ในการบ่งชี้ความเสี่ยงโดยตรงที่กระทบต่อบริษัท
	เทคนิคการวิจัยรวมถึงการศึกษาวารสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การสอบถามองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต         การสอบถามความคิดเห็นการหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับตัวแทน...
	การวิจัยอาจจะแสดงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยและยังไม่เกิดขึ้นกับบริษัท แต่เป็นความเสี่ยงสำหรับบริษัทโดยเฉพาะ (มีผลกระทบอย่างมาก)
	 เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในบริษัท และบริษัทมีประสบการณ์ในการจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
	 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
	ข้อจำกัดของการใช้การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ คือเมื่อทำการพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆ อาจไม่ได้รับการยอมรับหากมีสมมติฐานที่ว่า กระบวนการภายในบริษัท และทรัพยากรต่างๆ ดีกว่าองค์กรอื่น หรืออาจใช้ไม่ได้หากไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข...
	4. การหารือกับพนักงานหรือการวิเคราะห์ภายในองค์กร
	การหารือกับพนักงานหรือการจัดทำการวิเคราะห์ภายในองค์กรสำหรับเงื่อนไขการดำเนินงานต่างๆ ทำให้เกิดแหล่งของข้อมูลและเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ได้
	5. เหตุการณ์ชี้นำหรือตัวชี้วัดความเสี่ยง
	เหตุการณ์ชี้นำหรือตัวชี้วัดความเสี่ยงสามารถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ โดยการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่ง และทำให้ผู้บริหารสามารถระบุเงื่อนไขปัจจุบันที่สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคตขึ้นได้ผู้บริหารควรพิจารณาด้วยว่ามีตัวชี้วั...
	ตัวอย่างของตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่
	 อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลงอาจบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของรายได้ในอนาคตที่ลดลง
	 อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงล่วงเวลาอาจบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนหรือคุณภาพการทำงานที่ลดลง
	 การออกรายงานการหารือของรัฐบาลอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในอนาคต เป็นต้น
	ข้อดีของการใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง คือสามารถทำการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของแต่ละความเสี่ยงได้อย่างมีหลักการ (ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ) อย่างไรก็ตาม คุณภาพ ความถูกต้องและความทันสมัยของตัวชี้วัดความเสี่ยง เป็น ปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนในการบ่ง...
	6. การรายงานเหตุการณ์สูญเสีย
	การศึกษาข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับรายได้ ความสูญเสีย เหตุการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความเสี่ยง ทำให้องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลเหล่านั้น หรือวิเคราะห์ ความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คา...
	ข้อดีของการใช้รายงานเหตุการณ์สูญเสีย คือความได้เปรียบด้านระยะเวลา เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม รายการความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นจากรายงานเหตุการณ์สูญเสีย โดยปกติจะไม่แสดงตัวชี้นำด้านผลกระทบหรือโอกาสเกิดของเหตุการณ...
	7. การวิเคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	การทำความเข้าใจการดำเนินงานปัจจุบันหรือกระบวนการตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถช่วยบ่งชี้ถึงปัจจัยความเสี่ยงได้ การทำความเข้าใจกระบวนการหลักให้ประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรบริหารความเสี่ยง แผนภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจทำได้ในรูปของแผนภาพกระบวนการ (Proce...
	ข้อดีของการใช้การวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงาน คือความได้เปรียบด้านระยะเวลา เนื่องจากสามารถดำเนินการได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม รายการความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบัติงาน โดยปกติจะไม่แสดงตัวชี้นำด้านผ...
	กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวทางการระบุความเสี่ยงด้วยวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป บางครั้งจึงนิยมนำแนวทางต่างๆ มาผสมผสานกัน เช่น การใช้แบบสอบถามร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้การวิเคราะห์แผนภาพการปฏิบัติงานกับการหารือ...
	การนำแนวทางใดแนวทางหนึ่งไปใช้ จึงควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์กร
	คำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
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