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สารจากประธานกรรมการ
ในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจทีม่ แี นวโน้มถดถอย ประกอบกับวิกฤตการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า COVID-19 ทัวโลก
่
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
อย่างรุน แรง ซึ่งหากนั บ รวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ย นแปลงนโยบายด้า น
พลังงานของรัฐบาล ความล่ าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EEC การออกมาตรการกากับ
ควบคุมของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความใส่ใจขององค์กรธุรกิจ
และนั ก ลงทุ น ผู้ม ีส่ ว นได้เสียทุ ก ระดับ ในประเด็น ความโปร่งใส การมีก ลไกในการป้ อ งกันการทุ จริต
คอร์รปั ชัน่ ตลอดจนตลาดการแข่งขันที่รุนแรง ทีม่ แี นวโน้มยังคงอยู่ทงั ้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว อย่างต่อเนื่องนัน้
กลุ่มธุรกิจของบริษทั เด็มโก้ ได้มกี ารทบทวนแผนกลยุทธ์และผลกระทบรอบด้านทางธุรกิจ
โดยคานึงถึงปจั จัยทัง้ 3 ระยะข้างต้น จากกระบวนการดาเนินงานของบริษทั และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภาพรวม ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ของเด็มโก้ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุ ปทาน
ดังนัน้ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จึงทบทวนปรับปรุงแผนธุรกิจ
ทัง้ ในเรื่องช่องทางการหารายได้ การลดค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน รวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างเร่งด่วนและรอบคอบ เพื่อ ให้สามารถดาเนินธุ รกิจได้
ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั จะวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ และทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด และส่งผลกระทบต่ อผู้มสี ่วนได้เสียให้น้อยที่สุ ด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ใช้
สถานการณ์ น้ี เ ปลี่ย นวิก ฤตเป็ น โอกาส ในการระดมความคิด เห็ น ของคณะกรรมการ ที่ ป รึก ษา
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน (DEMCO : 2020 2022 Year of Organization Development) การปรับปรุงรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อค้นหานวัต กรรมและ
ธุรกิจใหม่ โดยคานึงถึงทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ซึง่ ในช่วงวิกฤตนี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาทีส่ าคัญของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานเด็มโก้ ที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อสร้างความมันใจ
่ เชื่อมันให้
่ กบั นักลงทุน ผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้สามารถทีจ่ ะมีการกากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสีย่ ง
และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ดสี ร้างผลประกอบการที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างยังยื
่ น
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บทที่ 1
บททัวไป
่
สืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องการให้การบริหารงานในทุก ๆ ด้านของ
บริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็ นมืออาชีพ เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะพึงกระทา เพื่อให้บริษทั สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมันคง
่ ยังยื
่ นใน
ระยะยาว ประกอบกับสถานการณ์ โรคระบาดจากไวรัสโคโรน่ า (COVID-19) ที่เป็ นภัยคุกคามต่อการ
ดารงชีวติ ของประชากรทัวโลก
่
ถือเป็ นบทเรียนครัง้ สาคัญของบริษทั ทางด้านการบริหารความเสีย่ ง และ
การจัดการในภาวะวิกฤต ทีบ่ ริษทั จาเป็ นจะต้องศึกษา เรียนรู้ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ เพื่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในระยะยาว
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงระดับ จัดการ (Risk Management Committee : RMC) จึงได้
จัดทาคู่มอื การบริหารความเสีย่ งฉบับนี้ขน้ึ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อ เป็ นเอกสารความรู้ และคู่มอื การปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานและหน่ วยงานต่าง ๆ ใช้
ศึกษา ทาความเข้าใจ และนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ ละหน่ วยงาน ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุ ม ของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งระดับ จัด การ (Risk Management Committee :
RMC)
2. เพื่อ ให้ผู้บริห าร และพนัก งานทุ กหน่ วยงานมีค วามรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ การ
บริหารความเสีย่ งจนสามารถวางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนางาน และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความ
เสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมทางด้านการบริหารความเสี่ยง สร้างความตระหนักรู้
และใส่ใจในเรือ่ งความเสีย่ งให้กบั พนักงานทุกระดับ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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คานิ ยามเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง
การจะดาเนินการใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเริม่ ดาเนินการในสิง่ ใหม่ๆ ที่องค์กรยังไม่
เคยท ามาก่ อ น การสร้า งหรือ ท าความเข้า ใจกับ พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดับ ในองค์ ก รเป็ น สิ่ง ส าคัญ
การบริห ารความเสี่ย งก็เช่ น กัน ควรเริม่ ต้น จากการที่ค ณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สู ง
ตลอดจนผู้จดั การและพนักงานของบริษัททุกระดับ ได้ทาความเข้าใจให้ตรงกันต่อคานิยามต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจทีต่ รงกันสามารถบ่งชีค้ วามเสีย่ ง
และโอกาสเกิดได้ในทิศทางเดียวกัน
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสีย่ ง คือ เหตุการณ์ หรือการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอน
และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุความสาเร็จ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจดุ มุง่ หมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงหน่วยงานและบุคคลได้
• โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ แล้วธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (Chance of Loss)
• ความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of Loss)
• ความไม่แน่ นอนของเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ (Uncertainty of Event)
• การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (Dispersion of Actual Result)
2. การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการในการบริหาร และจัดการกับเหตุการณ์ท่อี าจจะเกิดขึ้น
โดยการบริหารปจั จัย และควบคุมกิจกรรมรวมทัง้ กระบวนการ และการดาเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ
และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ท่นี าไปสู่ความเสียหายและส่งผลกระทบต่อองค์กร ผู้ท่มี สี ่วนได้เสียของ
องค์กรและสาธารณะได้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต อยู่ในระดับที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ สามารถประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุ
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสาคัญ
3. การควบคุมภายใน (Internal Control)
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ถูกกาหนดขึน้ เพื่อให้นาไปปฏิบตั ิโดยบุคลากรของ
องค์กร อันได้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน กระบวนการเหล่านี้ได้รบั การ
กาหนดขึน้ เพื่อให้องค์กรสามารถมันใจได้
่
ในระดับหนึ่งว่า หากได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการเหล่านี้แล้ว
องค์กรจะสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมาย และวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการได้
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4. การกากับ (Compliance)
การกากับ หมายถึง การระบุความเหมาะสม ถูกต้อง หรือการจัดลาดับความสาคัญ หรือมีการ
กระทาการ หรือไม่กระทาการใด ๆ ว่าเป็ นไปตามข้อกาหนด อานาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย รวมถึงค่านิยม วัฒนธรรม สังคม และบรรษัทภิบาลทีค่ วรจะเป็ นหรือไม่ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ จะสามารถบรรลุตามจุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee :
CRMC)
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้ร บั การแต่ ง ตัง้ และ
มอบหมายอ านาจ หน้ าที่จากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้ าที่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
องค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ และ
มอบหมายอ านาจ หน้ าที่จ ากคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร (CRMC) ให้ ท าหน้ า ที่ และ
รับผิดชอบในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งองค์กร การควบคุมภายใน การกากับ
ดูแล และการติดตามการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกรรมการผู้จดั การ ทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ และผูบ้ ริหารสูงสุ ดของกระบวนการดาเนินงานแต่
ละด้าน (Risk Owner) ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ ผู้จดั การสายงานบริหารความเสี่ยง เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ ทาหน้ าที่กาหนดกรอบ แนวนโยบาย หลักการ และดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (CRMC) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รวมถึงการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวด้วย
7. ประเภทของความเสี่ยง (Risk Types)
ความเสีย่ งอาจจาแนกได้เป็น 7 ลักษณะ ดังนี้
(1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(2) ความเสีย่ งด้านการเงิน และด้านบัญชี (Financial and Accountancy Risk)
(3) ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
(4) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง (Compliance Risk)
(5) ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
(6) ความเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Risk)
(7) ความเสีย่ งวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk)
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8. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)
ปจั จัยความเสีย่ ง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุทม่ี าของความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้การดาเนินงานใดๆ
ของบริษทั อาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ดว้ ยว่าเหตุการณ์นนั ้ จะเกิดทีไ่ หน เมือ่ ใด
และจะเกิดขึน้ ได้อย่างไรและทาไม ทัง้ นี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็ นสาเหตุท่แี ท้จริง เพื่อจะได้
วิเคราะห์ และกาหนดมาตรการจัดการกับความเสีย่ งในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ปจั จัยความเสีย่ งอาจพิจารณาได้จาก
(1) ปจั จัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ
(2) ปจั จัยภายใน เช่น บุคคลากร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ ระบบการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ
9. การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
เป็นกระบวนการระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ งและจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
โดยการประเมินจากโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ (Probability / Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทีอ่ าจ
เกิดขึน้
(1) โอกาสทีจ่ ะเกิด (Probability / Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ หรือความถี่
หรือโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ ความเสีย่ งนัน้ ๆ
(2) ผลกระทบ (Impact / Seriousness) หมายถึง ขนาดความรุนแรงทีอ่ าจก่อควา
เสียหาย ให้กบั บริษทั หากเหตุการณ์ความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้
(3) ระดับของความเสีย่ ง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ ละปจั จัยความเสี่ยง แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ สูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
10. การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารบริหารความเสี่ยง โดยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
หรือ แสวงหาหนทางลดผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
สามารถยอมรับได้ ซึง่ การจัดการความเสีย่ งมีหลายวิธดี งั นี้
(1) การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
เนื่องจากไม่คมุ้ ค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสีย่ ง
(2) การลด / การควบคุมความเสีย่ ง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน
หรือการออกแบบวิธกี ารทางานใหม่เพื่อลดโอกาสทีจ่ ะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
(3) การกระจายความเสีย่ ง (Risk Diversification) เป็นการกระจายโอกาสเกิด หรือ
กระจายผลกระทบ ทีเ่ กิดจากความเสีย่ งนัน้ ๆ
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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(4) การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing / Risk Transfer) การถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่นื
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไปบางส่วน หรือทัง้ หมด
(5) การเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) เป็ นการจัดการความเสีย่ งทีอ่ ยู่ในระดับสูงมาก
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนัน้ ๆ
11. การควบคุม (Control)
หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ซึ่งถูกกาหนดขึน้ เพื่อลดความ
เสีย่ ง และทาให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
(1) การควบคุมเพื่อ การป้องกัน (Preventive Control) เป็ นวิธ ีการควบคุมที่กาหนดขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ ง และข้อผิดพลาดตัง้ แต่แรก
(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธกี ารควบคุมทีก่ าหนดขึน้ เพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
(3) การควบคุมโดยการชีแ้ นะ (Directive Control) เป็นวิธกี ารควบคุมทีส่ ่งเสริมหรือ
กระตุน้ ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกี ารควบคุมทีก่ าหนดขึน้ เพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธกี ารแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ซ้าอีกในอนาคต
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บทที่ 2
แนวทางการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
1.
2.
3.
4.

ประโยชน์ของการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Benefits)
นโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั (Risk Management Policies)
โครงสร้างองค์กรการบริหารความเสีย่ งของบริษทั (Risk Management Structure)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
4.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
(Corporate Risk Management Committee : CRMC)
4.2 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ
(Risk Management Committee : RMC)
4.3 สายงานบริหารความเสีย่ ง (Risk Management )
5. แบบแผนของการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Platform)
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
1. ประโยชน์ ของการบริ หารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ลดอุปสรรคหรือสิง่ ที่ไม่คาดหวังที่
อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ ในด้านผลกาไรและการปฏิบตั งิ าน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และ
สร้างความมันใจในการรายงานและการปฏิ
่
บตั ติ ามกฎระเบียบ การบริหารความเสีย่ งจึงมีประโยชน์หลาย
ประการ ดังนี้
(1) ความสอดคล้องกันระหว่างความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และกลยุทธ์ของ
องค์กร
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ คือ ความไม่แน่นอนโดยรวมทีอ่ งค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้
ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการประเมินทางเลือก
ในการดาเนินกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ งช่วยให้ผบู้ ริหารพิจารณาความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการเติ บโตความเสี่ยงและผลตอบแทนของธุรกิ จ
การบริหารความเสีย่ งสนับสนุนให้องค์กรสามารถบ่งชีเ้ หตุการณ์ ประเมินความเสีย่ งและ
จัดการความเสีย่ งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดา้ นการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ
(3) การจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากการบริห ารความเสี่ยงครอบคลุมเหตุ การณ์ ทงั ้ หมดที่อ าจจะเกิดขึ้น โดยไม่
จากัดเพียงแต่ ส ิ่งที่เป็ นความเสีย หาย จึงช่ว ยให้ ผู้บ ริห ารสามารถบ่ งชี้ และใช้ป ระโยชน์ จาก
เหตุการณ์ในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(4) การลดความสูญเสียและสิ่ งที่ไม่คาดหวังจากการดาเนิ นงาน
การบริห ารความเสี่ย งช่ ว ยให้ อ งค์ก รตระหนั ก ถึง เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจจะเกิด ขึ้น ในทาง
เสียหาย ประเมินความเสี่ยง และกาหนดวิธกี าร ดังนัน้ จึง สามารถลดสิง่ ที่ไม่คาดหวังและการ
สูญเสียต่อธุรกิจ
(5) การบริ หารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร
องค์กรทุกแห่งประสบกับความเสี่ยงมากมายซึ่งมีผลต่อหน่ วยงานและการปฏิบตั ิงาน
ต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงช่วยให้เห็นว่าความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกัน ดังนัน้ การจัดการ
ความเสีย่ งทัง้ หมดจึงควรมองความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กร
(6) การสร้างโอกาส
การพิจารณาเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อองค์กรโดยไม่จากัดเฉพาะความเสีย่ ง
ทีเ่ ป็นความเสียหาย ช่วยให้ผบู้ ริหารสามารถบ่งชีแ้ ละใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้
มีประสิทธิภาพมากขึน้
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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2. นโยบายการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policies)
เพื่ อ ให้เ กิด ความชัด เจนในการบริห ารความเสี่ย ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
องค์ก ร (CRMC) โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริษ ัท ได้ก าหนด กรอบนโยบายการ
บริห ารความเสี่ย งไว้ ดัง นี้
(1) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ
สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนในทุกระดับ
(2) กาหนดให้มกี ระบวนการ แนวทางและข้อกาหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีม่ ี
ความเหมาะสม มีป ระสิท ธิภ าพสู ง เป็ น สากลในการก ากับ ควบคุ ม ความเสี่ย งและลด
ผลกระทบของความเสีย่ ง
(3) มีการระบุความเสีย่ งด้านต่างๆ ขององค์กร ดาเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง
จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง แล้วดาเนินการจัดการกับความเสีย่ งนัน้ ๆ ควบคุมการ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานะความเสีย่ งให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั
ทราบอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง อย่างทัวถึ
่ งต่อเนื่อ ง
ภายในบริษทั ด้วย
(4) กาหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการรายงานเหตุการณ์ทไ่ี ม่ปรกติ (Incident Report) ทีอ่ าจเป็น
ความเสี่ยงนาไปสู่ผลกระทบ หรืออาจสร้างความเสียหายให้กบั บริษัทได้ โดยระบุโอกาส
เกิด (Probability) และถ้าเกิดแล้วมีระดับผลกระทบ (Impact) เพียงใด
(5) มีการพัฒนาตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งทีส่ าคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ทัง้ ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
เช่น จานวนรายได้ ผลกาไร / ขาดทุน การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่าย เป็ นต้น และตัวชี้วดั เชิง
คุณภาพ เช่น การครองใจพนักงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า เป็นต้น
(6) กาหนดให้มกี ารระบุเพดานความเสีย่ ง หรือขีดความสามารถทีจ่ ะรับความเสีย่ ง (Risk Limit)
จากเหตุการณ์ความเสีย่ ง เพื่อจากัดความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้
เสีย หรือสาธารณะ
(7) มีการกาหนดเหตุการณ์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ และระดับความเสีย่ งทีเ่ ป็น Trigger หรือเป็น
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning Sign) หรือความเสี่ยงวิกฤตฉุ กเฉิน เฉพาะกิจ
(Crisis & Emergency Risk) เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง สามารถ
นาเอามาตรการจัดการกับความเสี่ยงมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดโอกาสเกิด หรือช่วย
บรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั
(8) กาหนดให้มรี ะเบียบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบตั ติ าม เพื่อให้เกิดการกากับ ควบคุมงาน และเป็ นการจัดการความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

13

บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

(9) กาหนดให้มกี ารติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายนี้
3. โครงสร้างองค์กรด้านการบริ หารความเสี่ยง

: CRMC
: RMC

โครงสร้างการบริห ารความเสี่ย งของบริษัท ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็ น ผู้
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee :
CRMC) เพื่อทาหน้ าที่กากับ ควบคุม และบริหารความเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ จัดการ (Risk Management Committee : RMC) โดยมีสายงาน
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีสายการบังคับบัญ ชารายงานตรงต่อกรรมการผู้จดั การ ทาหน้ าที่สนับสนุ นงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (RMC) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(CRMC) รวมทัง้ เป็นหน่วยงานปฏิบตั กิ ารด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริ หารความเสี่ยง
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee
: CRMC)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน เป็ นกรรมการ
อิสระ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
(CRMC) มีอานาจ หน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับ
จัดการ (Risk Management Committee : RMC)
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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(2) กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษทั
(3) กากับ ชีน้ า และควบคุมการดาเนินการด้านความเสีย่ งของบริษทั ให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(4) พิจารณากาหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ และให้ความเห็นชอบ
แผนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan) และแผนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management
Plan)
(6) รับทราบรายงานสถานการณ์เสีย่ ง (Risk Incidents Report) ตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
หลัก (Key Risk Indicators) แนวทางการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Mitigation
Plan) และผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
(7) รายงานสถานะด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั
ได้รบั ทราบอย่างสม่าเสมอ
4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC)
ประกอบด้วย กรรมการผู้จดั การเป็ นประธาน และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งเป็ นผู้บริหาร
สู ง สุ ด ของสาย หรือ สายงาน ตามที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม เสี ่ย ง อ ง ค์ก ร
( Corporate Risk Management Committee : C R M C ) เป็ น ผู้ ก าห น ด โด ย มี
ผูจ้ ดั การสายงานบริหารความเสีย่ งทาหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ (RMC) มีอานาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) นาเสนอร่างนโยบายการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
องค์ก ร (CRMC)
(2) กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง ให้ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
(3) ร่วมจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ งองค์กร นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร (CRMC)
(4) ระบุสถานการณ์เสีย่ ง วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ งด้านต่างๆ ตลอดจน
คาดคะเนผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั รวมถึงการแสวงหาหนทางป้องกัน
โอกาสเกิดความเสีย่ ง และลดผลกระทบทีอ่ าจสร้างความเสียหายให้กบั บริษทั
(5) กากับให้มกี ารจัดทาแบบจาลองความเสีย่ ง (Risk Model) โดยการวิเคราะห์
สถานการณ์เสีย่ งใน 3 รูปแบบ คือ กรณีดที ส่ี ุด (Best Case) กรณีทวไป
ั ่ (Normal
Case) และกรณีทแ่ี ย่ทส่ี ุด (Worst Case) และแผนการจัดการกับความเสีย่ งในแต่ละ
กรณี
(6) กากับให้หน่วยงานต่างๆ มีขดี ความสามารถในการบริหารกิจการอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Management : BCM) โดยการจัดทาแผนการบริหาร
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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เหตุการณ์ผดิ ปรกติ (Incident Management Plan : IMP) แผนการบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Plan : CMP) แผนการดาเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) และแผนการพลิกฟื้นธุรกิจ
(Disaster Recovery Plan : DRP) เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริห ารความ
เสี่ย งองค์ก ร (Corporate Risk Management Committee : CRMC)
(7) พิจารณารายงานสถานการณ์ไม่ปรกติ (Incident Report) และความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ (Potential Risk) ของหน่วยงานต่างๆ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนการ
แก้ปญั หาเบือ้ งต้น และ ติดตามการดาเนินการด้านความเสีย่ งของหน่วยงาน
(8) ให้ความเห็นชอบตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) และค่ามาตรฐานผล
การปฏิบตั งิ านความเสีย่ ง (Risk Performance Parameter)
(9) สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องทางด้านการบริหาร
ความเสีย่ ง แก่ผบู้ ริหาร และพนักงาน ทัวทั
่ ง้ องค์กร
4.3 สายงานบริ หารความเสี่ยง (Risk Management)
ก าหนดให้บ ริษัท มีห น่ ว ยงานด้านบริห ารความเสี่ยงในระดับ สายงาน ที่เป็ นอิส ระ
แตกต่างจากสายงานอื่น โดยรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงาน
นี้จะทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการและเลขานุ การของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ
(RMC) และเป็นเลขานุ การของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร (CRMC) อีกด้วย
สายงานบริหารความเสีย่ งมีอานาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาแผนงาน และงบประมาณทางด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(2) จัดให้มกี ารประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงทัง้ ในระดับหน่ วยงาน และระดับ
องค์กร
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนความเสีย่ ง และการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ
(4) จัดทาแนวทางการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management :
BCM) ซึ่ ง ป ระก อ บ ด้ ว ย ก ารวางแผ น บ ริ ห ารเห ตุ การณ์ ผิ ด ป รก ติ (Incident
Management Plan : IMP) การวางแผนบริห ารภาวะวิก ฤต (Crisis Management
Plan : CMP) การวางแผนด าเนิ น ธุ รกิจอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan :
BCP) และการวางแผนพลิกฟื้นธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP)
(5) กาหนดแนวทางในการรายงานเหตุการณ์ไม่ปรกติ (Incident Report) ระบุอานาจ
หน้าทีข่ องบุคคล หรือหน่ วยงานในการจัดการกับเหตุการณ์ และดาเนินการแก้ปญั หา
เพื่อลดความเสีย่ ง หรือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับหน่วยงานและองค์กร
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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(6) พัฒนาตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator : KRI) กาหนดค่ามาตรฐานผล
การดาเนินงานความเสีย่ ง (Key Performance Parameter : KPP) เป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับทีย่ อมรับได้ (Accept) ระดับเตือนภัย (Trigger) และระดับเสีย่ งภัย (Risky)
(7) จัดทาแบบจาลองความเสีย่ ง วิเคราะห์ และประเมินความเสีย่ ง เสนอแนะแนวทางใน
การจัด การความเสี่ ย งให้ กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิห า ร ค ว า ม เสี ่ย ง อ ง ค์ก ร
(Corporate Risk Management Committee : C RM C ) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับ จัด การ (Risk Management Committee : RMC) และหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(8) ให้คาปรึกษา แนะนา และฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง แก่
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(9) เป็นหน่วยงานเลขานุการให้กบั คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร
(Corporate Risk Management Committee : CRMC) และคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ยงระดับ จัดการ (Risk Management Committee : RMC) ของ
บริษทั
(10) จัดทารายงานการบริหารความเสีย่ งประจาปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
ส่งเสริม สนับสนุ น และสื่อสารหลักการบริหารความเสีย่ ง สร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ บริษทั
5. แบบแผนการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Platform)

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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การบริห ารความเสี่ย ง เป็ น เรื่อ งของพนั ก งานทุ ก คนโดยก าหนดให้ ก ารบริห ารความเสี่ย ง
เชื่อมโยงเข้าสู่กระบวนการบริหารธุรกิจปรกติของบริษัท และการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน ทุก
หน่วยงาน ในทุกระดับ
(1) ระดับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
• ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร (CRMC)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ (RMC) และผูบ้ ริหารระดับสูงทุกคน
• จุดมุง่ เน้นทีส่ าคัญ คือ ความเสีย่ งในระดับองค์กร
• พันธกิจส าคัญ คือ การกาหนดนโยบาย การจัดล าดับความสาคัญ การตัดสินใจ การ
สื่อสาร เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งองค์กร
• พันธกิจสนับสนุ น คือ การผลักดันให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ ง การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น การรายงานผลการจัดการความ
เสีย่ ง การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และการคาดคะเนความเสีย่ งในอนาคต
(2) ระดับหน่ วยธุรกิ จและกระบวนการบริ หาร
• ประกอบด้วย คณะทางานด้านความเสีย่ งระดับหน่วยธุรกิจ และผูบ้ ริหารสูงสุดของแต่ละ
หน่วยงาน
• จุด มุ่งเน้ น ที่ส าคัญ คือ การบริห ารความเสี่ย งเกี่ย วกับ โครงสร้างพื้น ฐานที่สาคัญ ใน
กระบวนการทางธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษทั
• พันธกิจสาคัญ คือ การระบุความเสีย่ ง จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งของหน่ วยงานหรือ
ในกระบวนการทีร่ บั ผิดชอบ จัดสรรทรัพยากร จัดทารายงานผลการจัดการความเสีย่ ง
• พันธกิจสนับสนุน คือ การทาเอกสารประเมินความเสีย่ ง การสื่อสารสู่ระดับปฏิบตั งิ าน
(3) ระดับปฏิ บตั ิ การ
• ประกอบด้วย ทีมงาน และพนักงานทุกคนในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
• จุดมุง่ เน้นทีส่ าคัญ คือ การดูแล ปกป้องโครงสร้างพืน้ ฐานทางธุรกิจทีส่ าคัญของบริษทั
• พันธกิจสาคัญ คือ การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
คู่มอื มาตรฐานการทางาน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
• พันธกิจสนับสนุ น คือ รายงานผลการปฏิบตั งิ าน เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงกระบวนงาน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งในระดับต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึง่ กันและกัน เริม่ จาก
ระดับคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ผลักดันนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของบริษทั
ไปสู่ระดับหน่ วยธุรกิจและกระบวนงาน โดยผู้บริหารหน่ วยงานต่างๆ จะเป็ นผู้กาหนดแผนและกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงของหน่ วยงาน โดยระบุหลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั ิในการจัดการความเสี่ย ง ให้ระดับ
ปฏิบตั กิ าร ซึ่งประกอบด้วยพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นผู้ดาเนินการ และเมื่อปฏิบตั บิ งั เกิดผลเป็ นประการใด
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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ก็รายงานผลเสนอข้อมูลต่อผูบ้ ริหารระดับหน่ วยธุรกิจ เพื่อให้มกี ารรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง การ
คาดคะเนความเสี่ยงในอนาคต และผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทขึน้ สู่การพิจารณาในระดับ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อนาไปสู่การปรับเปลีย่ นนโยบาย และกลยุทธ์มอบหมายสู่ระดับ
หน่วยธุรกิจเพื่อดาเนินการต่อไป เป็นกระบวนการบริหารงานต่อเนื่อง
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
1. กระบวนการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Process)
(1) การกาหนดกรอบแนวความคิดในการบริหารความเสีย่ ง
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ ง (Objective Setting)
(3) การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification)
(4) การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Analysis)
(5) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
(6) การจัดการกับความเสีย่ ง (Risk Mitigation or Risk Treatment)
(7) การสื่อสารให้ความรูแ้ ละการให้คาปรึกษาแนะนาเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Communication and Consultation)
(8) การตรวจวัดการติดตามการนาไปปฏิบตั แิ ละการทบทวนความเสีย่ ง
(Risk Monitoring and Review)
2. ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสีย่ งการตรวจสอบภายในและการกากับควบคุม
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

1. กระบวนการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Process)
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Process) ของ บริษทั เด็มโก้ จากัด
(มหาชน) เริม่ จาก
(1) การกาหนดกรอบแนวความคิดในการบริหารความเสีย่ ง
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ งในบริบทต่างๆ ทีจ่ าเป็น เหมาะสมกับบริษทั
(3) การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification) ขององค์กร
(4) การวิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Analysis)
(5) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment))
(6) การจัดการความเสีย่ ง (Risk Mitigation or Risk Treatment)
(7) การสื่อสารให้ความรู้ และการให้คาปรึกษาแนะนา (Risk Communication and
Consultation) เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งองค์กร
(8) การตรวจวัด ติดตามการนาไปปฏิบตั แิ ละการทบทวนความเสีย่ ง (Risk Monitoring and
Review)
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รายละเอียดในแต่ละกระบวนการ ขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ งจากทัง้ หมด 8 กระบวนการมี ดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดกรอบแนวความคิ ดในการบริ หารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ ง หมายถึง “ กระบวนการของการดาเนินงานใด ๆ เพื่อลดโอกาสเกิด
เหตุการณ์เสีย่ ง และบรรเทาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์เสีย่ งทีจ่ ะส่งผลต่อการบรรลุ
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั ” การบริหารความเสีย่ ง ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
โดยให้คานึงถึงเรือ่ งดังต่อไปนี้
1.1 ความเสีย่ งมีอยูใ่ นทุกกระบวนการดาเนินงานของบริษทั การบริหารความเสีย่ งช่วย
สร้างคุณค่าเพิม่ นาไปสู่การบรรลุความสาเร็จตามจุดมุง่ หมายของบริษทั
1.2 การบริหารความเสีย่ ง เป็นส่วนหนึ่งทีบ่ รู ณาการอยูใ่ นกระบวนการบริหารธุรกิจของ
บริษทั (Integrated Part of Business Processes)
1.3 การบริหารความเสีย่ ง อยูใ่ นส่วนของการตัดสินใจทางการบริหารของบริษทั (Risk
Management is Part of Decision Making)
1.4 การบริหารความเสีย่ ง เป็นเรือ่ งของการอธิบาย และคาดคะเนเหตุการณ์ทอ่ี าจ
เกิดขึน้ แหล่งทีม่ า และสาเหตุภายใต้สภาพความไม่แน่นอน (Uncertainty)
1.5 การจัดการกับความเสีย่ ง จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีแบบแผน ดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอเพื่อผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
1.6 การบริหารความเสีย่ งทีด่ ี ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของข้อมูลทีม่ อี ยูจ่ ากความรู้ และ
ประสบการณ์ของพนักงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจากเอกสาร หลักฐาน การสังเกต และ
การคาดคะเนหรือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
1.7 การบริหารความเสีย่ งมีความเป็นเรือ่ งเฉพาะของแต่ละบริษทั ทีแ่ ตกต่างกัน
จาเป็นต้องกาหนดขึน้ ในบริบทของแต่ละบริษทั
1.8 การจัดการกับความเสีย่ ง จะต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมี
ส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียในการตัดสินใจแต่ละระดับของบริษทั
1.9 ความเสี่ย งเป็ น เรื่อ งของความไม่แ น่ น อน ที่ส ามารถเปลี่ย นแปลงได้เสมอ การ
บริหารความเสีย่ งจะต้องพิจารณาทบทวนในทางปฏิบตั อิ ยู่เสมอ โดยคานึงถึงปจั จัย
ต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร อย่างรอบด้าน
1.10 การบริหารความเสีย่ ง เป็นเครือ่ งมือผลักดันให้เกิด กระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง การจัดการกับความเสีย่ งทีด่ ชี ่วยสนับสนุ นให้องค์กร
บรรลุจดุ มุง่ หมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
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(2) การก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งในบริ บ ทต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น
เหมาะสมกับบริ ษทั
เพื่อให้บริษัท สามารถบริห ารและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการลดทอน
ความเสียหายและผลกระทบอื่นๆ ทีอ่ าจมีต่อการดาเนินงานของบริษทั หรือผู้มสี ่วนได้เสียกับการบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร รวมถึงภาคสาธารณะโดยรวมได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ บริษัท ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ หรือจุดมุง่ หมายของการบริหารความเสีย่ งไว้ 4 ประการ คือ
2.1 เพื่อบูรณาการการบริหารความเสีย่ งเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจขององค์กรในทุก
ระดั บ (Integrating Risk Management into Decision Making) ก ระบ ว น ก าร
ตัดสินใจทีส่ าคัญ เริม่ ตัง้ แต่การกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนงาน
การงบประมาณ การลงทุ น การบริห ารโครงการ กระบวนการปฏิ บ ัติงาน การ
บริหารผลการปฏิบตั งิ าน และงานสนับสนุนองค์กรในทุกด้าน
2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ข้มแข็ง (Strong Risk Management
Culture) การบริห ารความเสี่ย ง เป็ น เรื่อ งของพนั ก งานทุ ก คน การส่ ง เสริม ให้
พนักงานมีจติ สานึก และค่านิยมเกี่ยวกับความเสีย่ ง ตระหนักและเข้าใจในเรือ่ งของ
ความไม่ แ น่ น อน (Uncertainty) เป็ น พื้ น ฐานส าคัญ สามารถช่ ว ยสร้า งความมี
ประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ งองค์กรได้
2.3 เพื่อการจัดทาเอกสารเกีย่ วกับความเสีย่ งขององค์กร (Document Risk Related
Information) สร้างความเชื่อ มันโดยการเปิ
่
ดเผยข้อ มูล ที่เกี่ยวข้อ งกับความเสี่ยง
(Disclosing Risk Information) องค์กรที่มธี รรมาภิบาลทีด่ ี จะมีความตัง้ ใจเต็มที่ใน
การจัดท าเอกสารที่มคี วามสัมพัน ธ์เกี่ยวข้ อ งกับการบริห ารความเสี่ยง การระบุ
สถานการณ์เสี่ยงในกระบวนการดาเนินงานขององค์กร รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
เผยแพร่ให้พนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบและยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน
2.4 เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
(Continuously Improving Risk Management) ความเสี่ย งเป็ น สภาพการณ์ ข อง
ความไม่แน่ นอน การเรียนรู้ การพัฒนา และการปรับปรุงงานด้านการบริหารความ
เสีย่ งอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็ นสิง่ สาคัญทีต่ ้องกระทา จากความเปลีย่ นแปลงของ
ป จั จัย ทั ง้ ภายใน และภายนอกที่ ม ีผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท
จาเป็ น ต้ อ งทบทวนให้ท ัน สมัย สอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
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(3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ขององค์กร
โดยระบุทงั ้ ด้านแหล่งทีม่ าของความเสีย่ ง เหตุการณ์ความเสีย่ ง และผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ระบุความเสีย่ งของบริษทั ไว้ ดังนี้
3.1 ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
3.2 ความเสีย่ งด้านการเงิน และด้านบัญชี (Financial and Accountant Risk)
3.3 ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
3.4 ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง (Compliance Risk)
3.5 ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
3.6 ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Risk)
3.7 ความเสีย่ งวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency and Crisis Risk)
ส่วนรายละเอียดความเสีย่ งในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น มีดงั ต่อไปนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดาเนินงานและการนาไปปฏิบตั ไิ ม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปจั จัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่ อ
รายได้ หรือการดารงอยู่ของกิจการ ดังนัน้ คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องวางแผน
กลยุทธ์และแผนดาเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อม
ทัง้ จัดให้มโี ครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมสาหรับการนาไปปฏิบตั ิ เช่น การจัดโครงสร้าง
องค์ ก ร บุ ค ลากร งบประมาณ ระบบข้อ มู ล สารสนเทศ ระบบการติด ตามและควบคุ ม การ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปญั หาของบริษทั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนกลยุ ท ธ์ (Strategic Plan) คือ แผนที่แ สดงทิศ ทางการด าเนิ น งานและสะท้ อ น
วิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายของบริษทั โดยทัวไปจะมี
่
ระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ซึง่ แผนกลยุทธ์ทด่ี จี ะต้อง
มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงได้
แผนดาเนินงาน (Business Plan) คือ แผนที่กาหนดกรอบการดาเนินงานโดยรวมของ
บริษทั เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านให้สาเร็จตามแผนกลยุทธ์ และเป็ นแนวทางให้แก่หน่ วยงาน
ต่างๆ ในการกาหนดแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) โดยทัวไปจะเป็
่
นแผนระยะสัน้ ระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี ประกอบด้วย เป้าหมาย ผลกาไร หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรทีใ่ ช้ กรอบ
ระยะเวลาการดาเนิ น งาน และเกณฑ์ในการติด ตามผลการปฏิบ ัติงาน ซึ่งควรสอดคล้อ งกับ
งบประมาณของบริษทั ด้วย
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แหล่ งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภทหลัก คือ ปจั จัย
ความเสีย่ งภายนอก และปจั จัยความเสีย่ งภายใน
3.1.1 ปจั จัยความเสีย่ งภายนอก หมายถึง ปจั จัยภายนอกทีบ่ ริษทั ควบคุมได้ยาก
หรือไม่สามารถควบคุมได้ อันส่งผลกระทบหรือเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย ได้ แ ก่ ภาวะการแข่ ง ขัน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของกลุ่ มลูก ค้าเป้ าหมาย การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ปจั จัยทางเศรษฐกิจ ปจั จัยทางการเมือง และข้อ กาหนดของ
ทางการ เช่น แผนพัฒนาพลังงานของประเทศ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน
ทางด้านพลังงานทางเลือก เป็นต้น
3.1.2 ปจั จัยความเสีย่ งภายใน หมายถึง ปจั จัยภายในทีบ่ ริษทั สามารถควบคุมได้
แต่สามารถส่งผลกระทบ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและ
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอ
ของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการดาเนินงานและการแข่งขัน เป็นต้น
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิ น และด้านบัญชี (Financial and Accountancy Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการเงินของบริษัท ซึ่ง
เกิดขึน้ จากสภาพความไม่แน่ นอนของตลาดเงิน ตลาดทุน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการ
แข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของกิจการ
ความเสีย่ งทางด้านการเงินอาจแบ่งได้ ดังนี้
3.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิ ต (Credit / Default Risk)
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ โอกาสหรือความน่าจะเป็ นทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระที่ตกลงไว้ เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่ค้าอื่นของบริษัท ไม่
สามารถปฏิบ ัติต ามสัญ ญา ท าให้บ ริษัท ไม่ได้รบั ชาระหนี้ต ามจานวนและช่ว งเวลาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งก่ อ ให้เกิด หนี้ค้างชาระเกิน ก าหนดเวลา หนี้ ท่ีไม่ก่ อ ให้เกิดรายได้ห รือ
หนี้ สูญ รวมทัง้ ส่ งผลกระทบต่ อ กระแสเงิน สดและรายได้ของบริษัท ความเสี่ย งด้าน
เครดิตเป็นความเสีย่ งทีม่ คี วามสาคัญมาก เพราะเกีย่ วข้องกับเงินได้และต้นทุนธุรกิจ
3.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัต รา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน
ทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อรายได้ของบริษทั ได้แก่
(ก) ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และรายได้ ดอกเบี้ย
รับ จะส่ งผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัต ราดอกเบี้ย
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รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดกับรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการ
นอกงบดุ ล ทัง้ หมดที่ม ีค วามอ่ อ นไหวต่ อ อัต ราดอกเบี้ย (Interest
Rate Sensitive Items) ซึ่ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ดอกเบี้ ย
มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading Account) นอกจากนี้แล้ว
ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุน และการเสียโอกาสในการลงทุน
เพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า
(ข) ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Risk)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการที่บริษทั มีสถานะในการดารงสินทรัพย์
หรือ หนี้ ส ิน เป็ น เงิน ตราต่ า งประเทศ ในขณะที่อ ัต ราแลกเปลี่ย น
เงินตราต่างประเทศมีความไม่แน่ นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ หรือหนี้ส ินของบริษัทที่เป็ นเงินตรา
ต่ า งประเทศมีค วามผั น ผวน (Volatility) ไปด้ ว ย อาจก่ อ ความ
เสียหายให้กบั บริษทั ได้ เช่น รายได้จากการขายและบริการทีเ่ กิดขึน้
นอกประเทศไทย ค่าใช้จ่าย เงินลงทุน และภาระหนี้ท่เี ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ เป็ นต้น บริษทั จาเป็ นต้องดาเนินการป้องกันความเสีย่ ง
โดยใช้เครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่า งๆ เช่น การทา Hedging
การซื้อ / ขาย เงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า (FX Forward Cover)
เป็นต้น
(ค) ความเสีย่ งจากราคา (Price Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าของสินทรัพย์ และรายได้จาก
การลงทุนของกิจการ ที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากความผันผวน
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และราคาตราสารทุน / หุ้น ตาม
ภาวะตลาดที่ม ีค วามไม่แ น่ น อนสูง เช่ น ตลาดตราสารหนี้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดซือ้ ขายสินทรัพย์ล่วงหน้า เป็นต้น
ท าให้มูล ค่ าของพอร์ต เงิน ลงทุ น เพื่อ ค้าและเพื่อ ขายของบริษัท มี
มูลค่ าที่ลดลงได้ หรือ มีค วามเสี่ยงด้านผลตอบแทนที่เกิดความไม่
แน่นอน
3.2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด จากการที่บ ริษัท ไม่ส ามารถช าระหนี้ ส ิน และภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ระดับ ที่ส ามารถยอมรับ ได้ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อ รายได้ของบริษัททัง้ ในปจั จุบนั และ
อนาคต เช่น บริษทั มีปญั หาด้านคุณภาพของสินทรัพย์และมีช่อื เสียง หรือข่าวลือในทาง
ไม่ดี และสถาบันการเงินระงับวงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รบั อยู่ ความเสี่ยงจากแหล่งที่มา
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ของเงิน ทุ น สถานการณ์ เหล่ านี้ ท าให้บ ริษัท มีค วามเสี่ย งจากการขาดสภาพคล่ อ งได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อความต้องการใช้เงินทุนมีปริมาณสูงกว่าสภาพคล่องที่มอี ยู่เป็ น
จานวนมาก อาจทาให้บริษทั ไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
นอกจากนี้ สัญญาณเตือนถึงปญั หาของสภาพคล่องยังอาจรวมถึงต้นทุนเงินทุนที่
เพิ่มสูงขึ้น การถู ก เรียกหลักประกันในการกู้ยมื เพิ่มเติม ความน่ าเชื่อถือ ในตลาด การ
ลดลงของวงเงินในการกู้ยมื หรือการลดลงของแหล่งเงินทุนระยะยาวที่จะสามารถใช้ได้
หรือจากการถูก ปรับลดระดับเครดิต (Credit Rating) จากสถาบันจัดระดับเครดิต ทาให้
ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น รวมทัง้ การถูกระงับการให้การสนับสนุ นจากสถาบันการเงินที่
เกีย่ วข้องกัน และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
3.2.4 ความเสี่ยงด้านบัญชี (Accountancy Risk)
หมายถึ ง ความเสี่ย งที่เ กิด จากความผิด พลาดในการบัน ทึก บัญ ชี และการ
วิเคราะห์ท างธุ รกิจการเงิน การด าเนิ น งานทัว่ ไปทางด้านบัญ ชี เช่ น ความผิด พลาด
ทางด้านภาษีอากร ความผิดพลาดในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย ความผิดพลาดด้านทรัพย์สนิ เป็นต้น
3.3 ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน (Operational Risk)
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน คือ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
 การขาดการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร
 การขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจเกีย่ วข้องกับกระบวนการปฏิบตั งิ านภายใน
คนระบบงาน
 เหตุการณ์จากปจั จัยภายนอก แล้วส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และ
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ซึง่ ความไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ จากปจั จัยทัง้
4
ปจั จัยข้างต้น เป็ นสาเหตุก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดาเนินงานขึน้ ได้ เช่น การทุจริต ความไม่
เพียงพอหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การหยุดชะงักหรือการขัดข้องของระบบ
คอมพิวเตอร์ การก่อวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั ได้ ความเสีย่ งด้านการดาเนินงานจาแนกออกได้ ดังนี้
3.3.1 ความเสี่ยงจากการทุจริ ต (Fraud)
ความเสีย่ งจากจากการทุจริต (Fraud) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(ก) ความเสีย่ งจากการทุจริตภายในองค์กร
เป็ นความเสี่ย งที่เกิดจากการทุจริต ของบุ ค คลภายในองค์กร เพื่อ ให้
ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากการทุจริตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องของตนเอง
เช่น การเบียดบังทรัพ ย์ส ินของบริษัท การปลอมแปลงเอกสาร การ
ยักยอกทรัพย์ หรือการรับสินบน เป็นต้น
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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(ข) ความเสีย่ งจากการทุจริตจากภายนอก
เป็ น ความเสี่ย งที่เ กิด จากการทุ จ ริต ของบุ ค คลภายนอกองค์ก ร แต่
ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อบริษทั เช่น การปลอมแปลงเช็ค การ
ปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน การฉ้อโกง เป็นต้น
3.3.2 ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Human Mismatch)
เป็ น ความเสี่ย งที่ เ กิ ด ขึ้น จากกระบวนการจ้า งงานที่ ไ ม่ เ หมาะสม การจ่ า ย
ค่าตอบแทน หรือการปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่า งไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจก่อให้เกิดการฟ้องร้อง
การลาออก การหยุดงานประท้วง หรือการทางานอย่างเฉื่อยชา ล่าช้าได้ และการสรรหา
บุคลากรซึ่งอาจมีความรู้ ความสามารถ หรือมีคุณ สมบัติไม่เพียงพอกับการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ ยังรวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ กับพนักงาน
อันเนื่ อ งมาจากการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบ ัติงาน และการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานที่ไม่เพียงพอ จนส่งผลกระทบต่ อสุขภาพของ
พนักงานจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุอนั เนื่องมาจากการปฏิบตั งิ าน
ได้
3.3.3 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Corporate Asset
Security)
เป็ นความเสีย่ งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของบริษทั อันเนื่องมาจาก
อุ บตั ิภ ัยต่ างๆ เช่น อุ บตั ิเหตุ อัค คีภยั ภัยธรรมชาติ การท าลายทรัพ ย์ส ิน การจลาจล
การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อวินาศภัย เป็นต้น
3.3.4 ความเสี่ยงจากการขัดข้อง และ หยุดชะงักของระบบงานคอมพิ วเตอร์
และ ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม (Information System and ICT System
Shutdown)
เป็ น ความเสี่ย งที่เ กิด ขึ้น จากระบบงานที่ผ ิด ปกติ หรือ การหยุ ด ท างานของ
ระบบงานด้านต่างๆ เช่น ความไม่สอดคล้องกัน หรือความแตกต่างของระบบงานกับ
กระบวนการปฏิบตั งิ านจริง ความบกพร่องของระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โทรคมนาคม รวมถึง การใช้เครื่อ งมือ และเทคโนโลยีท่ีไ ม่ เหมาะสมล้า สมัย และไม่ ม ี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
3.3.5 ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information
Security Risk)
เป็ นความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ จากข้อมูลสาคัญสูญหาย ถูกขโมย หรือการเข้าถึงข้อมูล
โดยไม่มอี านาจ (Hacker) ลับลอบเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันอาจทาให้ข้อมูลชัน้
ความลับ หรือข้อมูลทางธุรกิจของบริษทั ได้รบั ความเสียหาย หรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือ
เปิดเผยอย่างไม่ถูกต้อง
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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3.3.6 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Threats) และความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) กับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายทางการเงิน การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือ
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษทั อันเป็ นผลมาจากความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) รวมทัง้ ความเสียหายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
หรือ การใช้ เ ทคโนโลยี และการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Personal Data Protection)
3.3.7 ความเสี่ยงจากกระบวนการทางาน (Business Process Mistake)
เป็ น ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น จากความผิด พลาดในวิธ ีป ฏิบ ัติง าน (Methodology)
ความผิด พลาดของระบบการปฏิบ ัติงาน หรือ ความผิด พลาดจากการปฏิบ ัติงานของ
พนักงาน หรือพนักงานจ้างงานภายนอก (Outsourcing) เช่น การนาเข้าข้อมูลผิดพลาด
การประเมินมูลค่างานไม่ถูกต้อง การไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน
จากภายนอก การขาดความรู้ค วามเข้า ใจในการปฏิบ ัติง าน และการใช้ ง านระบบ
คอมพิวเตอร์ของพนักงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานที่ไม่เหมาะสม ทางานลัด
ขัน้ ตอน รวมถึงการจัดทานิตกิ รรมสัญญา และเอกสารทางกฎหมายทีไ่ ม่สมบูรณ์ ทาให้ไม่
สามารถใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย เป็นต้น
3.3.8 ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิ ตภัณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการดาเนิ นธุรกิ จ
(Customer Related Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธปี ฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ การประมูลงาน การ
สมยอมด้านราคา กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ทางการกาหนด เช่น การทาธุรกรรมที่
ละเมิดกฎหมาย การดาเนินธุรกรรมทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาต การทาธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงิน และการทีบ่ ริษทั นาข้อมูลความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ การปกปิดข้อมูล
หรือการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ร้างผลกระทบ หรือความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เป็นต้น
3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ งานให้ถกู ต้อง (Compliance Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านต่างของบริษทั ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการและองค์กรกากับควบคุม อย่าง
ถูกต้อง เพราะถ้าหลีกเลี่ยง หรือละเลยแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ก่ อ ความเสีย หายต่ อ การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ท างธุ รกิจ ได้ โดยความเสี่ย งด้า นการ
ปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องอาจแบ่งได้ ดังนี้

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

29

บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

3.4.1 ความเสี่ยงด้านโครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ (Corporate Governance
Structure Risk)
ความเสี่ยงด้านโครงสร้างการกากับดูแลกิจการ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
บริษทั ซึ่งเป็ นบริษัทมหาชนจากัด จดทะเบียนซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การกากับ ควบคุมของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกด้วยในเชิงกลยุทธ์ การดาเนินงาน ตลอดจน
ระบบและวิธกี ารสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ตามที่
กฎหมายได้ ก าหนดไว้ เช่ น กรรมการตัว แทนผู้ ถื อ หุ้ น กรรม การอิส ระ กรรมการ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ และกรรมการที่เป็ น ผู้บ ริห าร ซึ่งอาจได้บุ ค คลที่ไม่ เหมาะสม หรือ ไม่ ม ี
ศักยภาพในการบริหารงาน หรือไม่มอี ุดมการณ์ หรือไม่มคี วามซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาเป็ น
คณะกรรมการบริษัท ท าหน้ าที่บ ริห ารและก ากับ ดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งอาจส่ งผล
กระทบอย่างมากต่อธุรกิจและความน่าเชื่อถือของบริษทั
3.4.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั (Reputation Risk)
เป็ น ความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ หรือ การกระท าที่ผ ิดพลาดของ
พนักงาน หรือการละเลยไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายแล้ว
ส่งผลกระทบต่อ บริษัท หรือ บุคคลภายนอกหรือ สาธารณะ และสร้างความเสียหายต่ อ
ชื่อ เสีย งและภาพลัก ษณ์ ข องบริษัท ในสายตาของสาธารณชนได้ เช่น การปฏิบตั ิต าม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพัน ธ์ การปฏิบ ัติต ามเทศบัญ ญัติและ
กฎหมายทางด้านสิง่ แวดล้อม การชุมชนสัมพันธ์ การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น เป็ นต้น หากละเลย เกิด เหตุ ฟ้ องร้อ งอาจสร้างความเสียหาย เสียค่ าปรับ หรือ
ผูบ้ ริหารถูกดาเนินคดีอาญาได้
3.4.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามพันธะสัญญา (Obligation Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้ขอ้ ตกลง หรือพันธะสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ได้ทา
ไว้ก ับคู่ส ญ
ั ญา หรือ ในฐานะของผู้ค้ าประกัน ซึ่งอาจเกิดเหตุ ให้บ ริษัท หรือ คู่สญ
ั ญาไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบต่อบริษทั หรือทาให้
บริษทั ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ เช่น สัญญาการส่งมอบสิน ค้าของคู่
ค้าไม่ตรงตามสัญญา ส่งผลให้งานล่าช้า บริษัทอาจถูกปรับเหตุงานล่าช้าได้ หรือการที่
บริษั ท มีค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม สู ง ขึ้น จากการต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญาเกี่ ย วกับ การปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อ มและความเป็ น พิษ จากการก่ อ สร้างโครงการ โดยไม่ได้ท าความเข้าใจ
สัญญาดีเพียงพอ เป็นต้น
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3.5 ความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ เป็ นความสูญ เสียที่อาจจะเกิดขึน้ จากความเสี่ยงที่ยงั ไม่ได้
ปรากฏขึน้ ในปจั จุบนั แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการดาเนิน
ธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความเสีย่ งประเภทนี้เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างช้าๆ ยากทีจ่ ะระบุได้
มีความถี่ของการเกิดต่ า แต่เมื่อเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ใหม่น้ีมกั จะถูกระบุขน้ึ มาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานทีม่ ปี รากฏ
อยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่น้ีมกั จะเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี ภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
ในบางครัง้ ผลกระทบของความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปจั จุบนั ตัวอย่าง
ความเสีย่ ง เช่น
3.5.1 การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
เกิดความเสีย่ งต่อธุรกิจในหลากหลายแง่มมุ จาก Technology Disruption คุกคาม
ต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้ หุ่นยนต์ทางานแทนคน
เทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับ 5G การนาเทคโนโลยีปญั ญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent
: AI) มาใช้ เทคโนโลยีนาโน (Nano Technology) วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีชวี ภาพ (BioTechnology) เป็นต้น
3.5.2 การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และการเคลื่อนย้ายถิ่ น
สัดส่ ว นประชากรสูงอายุมเี พิ่มสูงมากขึ้น ความเป็ นสังคมเมือ งมีการเติบ โตอย่าง
รวดเร็ว เกิดความต้องการใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นสิง่ คุกคามสร้างความเสี่ยง
ใหม่ๆ แก่บริษทั และเป็นโอกาสของการทาธุรกิจของบริษทั ในขณะเดียวกันอีกด้วย
3.5.3 กระบวนการโลกาภิ วตั น์ (Globalization)
สภาพโลกไร้พ รมแดนเห็ น ได้ ช ัด เจนมากยิ่ง ขึ้น จากการเร่ ง ความเร็ว ด้ ว ย
ความสามารถและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม การคมนาคม
ขนส่ง การบิน Internet, Social Media เป็ นต้น สร้างสิง่ คุกคาม และความเสีย่ งใหม่ๆ แก่
ธุรกิจของบริษทั
3.5.4 ความเปลี่ยนแปลงในเชิ งวัฒนธรรมทางสังคมของบุคคลในวัยต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในวัยท างานรุ่น ใหม่ท่ีแตกต่ างและมีว ิว ฒ
ั นาการอย่าง
รวดเร็ว ต้องการความสาเร็จในเวลาอันสัน้ ชอบความเป็นอิสระในการทางาน อยู่กบั ระบบ
On Line และ Internet ใช้ โ ทรศัพ ท์ ม ือ ถื อ เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ในการท างานและใช้ ชีว ิต
การใช้พ้นื ที่ร่วมในการทางาน (Co - Working Space) การทางานจากบ้าน (Work from
Home) หรือที่ใดๆ โดยไม่ต้องไปที่ Office วัฒนธรรมเหล่านี้ ย่อมสร้างโอกาสเสี่ยง และ
มีผลกระทบการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้
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3.6 ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Risk)
เป็ น ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น จากสภาพการเปลี่ย นแปลงของสิ่ง แวดล้อ มธรรมชาติ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวติ ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลาย และส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั และองค์กรต่างๆ อีกด้วย เกิดข้อกาหนดใหม่ๆ บังคับให้บริษัทต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อให้
สามารถเป็ น ที่ย อมรับ ในตลาด และสามารถท าธุ รกิจต่ อ ไปได้ เช่ น องค์ก รมาตรฐานสากล
International Standard Organization (ISO) ก าหนดมาตรฐานด้ า นสิ่ง แวดล้อ ม ISO 14001
มาตรฐานการจัดการระบบพลังงาน ISO 50001 หรือขององค์กรสหประชาชาติ ว่าด้วยองค์กร
เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable Development Organization) เป็ นต้น ตัวอย่างความ
เปลีย่ นแปลงทางด้านสิง่ แวดล้อม เช่น
3.6.1 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate Change)
วิกฤตโลกร้อน สภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน พายุมคี วามรุนแรงมากขึน้ การสูญเสีย
ธารน้ าแข็ง ภูเขาน้ าแข็งขัว้ โลกละลาย ภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว น้ าท่วม ภัยแล้ง เป็ นต้น
เกิด ความตื่น ตัว ทางด้านการลดการปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจก การลดการใช้พ ลังงาน
ฟอสซิล การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ
3.6.2 ภาวะโรคอุบตั ิ ใหม่ระบาด (Pandemic of New Disease)
เกิด โรคอุ บ ัติใหม่ท่ีไม่เคยมีม าก่ อ น และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็ น วงกว้าง
ทาลายชีวติ ของประชากร สร้างผลกระทบและความเสียหายอย่างมากมายทัวโลก
่
เช่น
ไข้หวัดนก โรคซาร์ โรคเมอร์ และโรคทีเ่ กิดจากไวรัสสายพันธุโ์ คโรน่ าปี 2019 (COVID
– 19) เป็ นต้น เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุข (Public Health Crisis) ขึน้ ทัวโลก
่
การคุ ก คามของโรคระบาดสร้า งสภาพแวดล้ อ มใหม่ ใ ห้ เ กิด ขึ้น เช่ น การปิ ด เมือ ง
ปิ ด ประเทศ จ ากัด การเดิน ทาง การท างานที่บ้ า น การประชุ ม On - line การเว้ น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น
3.6.3 มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)
ที่เกิดจากน้ ามือของมนุ ษ ย์ จากโรงงานอุต สาหกรรม จากรถยนต์ จากการเผา
ด้วยวัตถุ ประสงค์ทางการเกษตร เกิดไฟป่า เป็ นต้น เกิดปรากฏการของฝุ่นพิษ หรือ
PM. 2.5 ทีท่ ุกคนให้ความสนใจ และมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดารงชีวติ ปรกติของ
ประชาชนโดยทัวไป
่ ย่อมมีผลกระทบต่อการทางานของพนักงาน และสร้างความเสี่ยง
ให้กบั บริษทั ได้
3.6.4 มลภาวะทางดิ นและน้า (Soil and Water Pollution)
มาตรฐานตามข้อกาหนด ISO 14001 และUnited Nation เรื่องการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น ระบุ ค วามส าคัญ ของการบริห ารองค์ก รที่ใ ห้ค วามส าคัญ ของการดู แ ลรัก ษา
สิง่ แวดล้อม ซึ่งรวมถึงดิน และน้ าไว้ด้วยการอนุ รกั ษ์สภาพของแผ่นดินและทะเล การ
ปกป้องรักษาพืชพันธุ์ สัตว์ปา่ และสัตว์ทะเลทุกสายพันธ์ การควบคุมสารพิษ การปล่อย
ของเสีย ขยะพลาสติกในทะเล เป็นต้น
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3.7 ความเสี่ยงวิ กฤตฉุกเฉิ นเฉพาะกิ จ (Emergency and Crisis Risk)
หมายถึง ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น ในสถานการณ์ ใดสถานการณ์ ห นึ่ งที่ต้อ งฉุ ก คิด และ
ตัดสินใจดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเร่งด่วน โดยไม่สามารถหรือไม่มเี วลาทีจ่ ะจัดทาแผน
กลยุทธ์รองรับได้ ซึ่งจะต้องปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อตัดสินใจดาเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเสียโอกาสทางธุรกิจทีค่ าดหวัง
(4) การวิ เคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
โดยการประเมิน ผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น ประเมิน เหตุ ก ารณ์ ท่ีน่ า จะเป็ น และการก าหนด
หลักเกณฑ์ระดับความเสีย่ ง ซึง่ เป็นขัน้ ตอนของการนาเอาความเสีย่ งด้านต่างๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ นามา
วิเคราะห์ โดยการระบุ ข อบเขตความเสี่ย ง (Risk Area) การระบุ เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น (Incident
Identification) ประเมิน เหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น (Incident Assessment) โดยพิจ ารณาถึงโอกาสเกิด
เห ตุ ก ารณ์ เสี่ ย ง (Probability / Likelihood) แล ะผ ล ก ระท บ ห รื อ ระดั บ ค ว าม รุ น แรง (Impact /
Seriousness) ที่ม ีต่ อ บริษัท และการก าหนดตัว ชี้ว ัดความเสี่ย ง (Key Risk Indicator) เพื่อ ให้บ ริษัท
สามารถระบุวธิ ปี ้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงต่อความเสียหายขึน้ และสามารถกาหนดวิธกี ารเพื่อลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับบริษทั ให้น้อยลง หรือหมดไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การระบุขอบเขตความเสี่ยง (Risk Areas)
เป็ นการระบุท่ชี ้ชี ดั เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มอี ยู่ว่ามีกรอบ หรือ
ขอบเขตของความเสีย่ ง เป็นเรือ่ งอะไร
ตัวอย่าง : ขอบเขตความเสีย่ ง
ความเสีย่ งทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
• กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากร
• กลยุทธ์ทางด้านพันธมิตรธุรกิจ
• กลยุทธ์ทางด้านการเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ความเสีย่ งทางด้านการเงิน และด้านบัญชี (Financial and Accountant Risk) :
ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)
• ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
• ความสามารถในการจัดการหนี้ (Leverage)
• ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
• มูลค่าของกิจการ (Valuation)
• การบันทึกบัญชี
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• การวิเคราะห์ทางธุรกิจการเงิน
• การดาเนินงานทัวไปทางด้
่
านบัญชี
ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• ความซื่อสัตย์โปร่งใส (Integrity)
• ความสามารถของบุคคล (Competence)
• ความสามารถของระบบงาน (IT System)
• การสร้างประสบการณ์ลกู ค้า (Customer Experience)
• การฟ้องร้องความเสียหายจากคู่สญ
ั ญา
• ความสามารถของการบริหารจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (Cyber Risk &
Cybersecurity)
• ความสามารถในการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจจับ (Detect) และการตอบสนอง
(React) ต่อการถูกบุกรุก โจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง (Compliance Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• การกากับควบคุม (Compliance & Control)
• ความขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
• การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)
• การร้องเรียนสาธารณะ (Public Voice)
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่(Emerging Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• พัฒนาการของเทคโนโลยี (Technology Disruption)
• การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างประชากร (Population Change)
• สถาพความเป็ นสังคมเมือง (Urbanization)
• ความต้องการพลังงานสะอาด (Clean Energy)
ความเสีย่ งด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง เช่น
• การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ (Climate Change)
• วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
• การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Preservation)
• การลดความสูญเสีย (Zero Waste)
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ความเสีย่ งวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency & Crisis Risk) : ขอบเขตความเสีย่ ง
เช่น
• การลงมติวาระต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กิดจากความขัดแย้งของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
• ปญั หาข้อขัดแย้ง และการแข่งขันทางธุรกิจ หากชักช้าในการตัดสินใจ หรือการ
เจรจาต่อรอง อาจทาให้เกิดความเสียหาย และสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.2 การระบุเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ้น (Incident Identification)
หมายถึง การคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรได้บา้ งจากขอบเขตความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้
เหตุการณ์เหล่านี้นามาซึง่ ความเสีย่ ง หรือผลลัพธ์บางอย่างทีอ่ าจก่อความเสียหายต่อการบรรลุ
จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั เช่น
• พนักงานทุจริต
• สินค้าส่งไปถึงสถานทีก่ ่อสร้างช้ากว่าแผน
• ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ขึน้ ราคาสูงกว่าประมาณการตามงบประมาณ
• ไฟฟ้าดับเป็ นเวลานานกว่า 3 ชัวโมง
่
• สถาบันการเงินปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ของบริษทั
• เครือ่ งจักรผลิตเสาโครงเหล็กเสีย ต้องหยุดการทางาน 1 สัปดาห์
• น้าท่วมถนนเข้าสถานทีก่ ่อสร้าง ไม่สามารถเข้าไปทางานได้
• Supplier ขอลด Credit Term จาก 30 วัน เป็น 20 วัน
4.3 การประเมิ นเหตุการณ์ (Incident Assessment) เกี่ยวกับโอกาสเกิ ด
เหตุการณ์และผลกระทบ (Likelihood and Impact)
หมายถึง การประเมิน ว่าเหตุ ก ารณ์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น นัน้ มีโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ย งขึ้น
(Likelihood) เพียงใด และถ้าเกิดขึน้ แล้วก่อผลกระทบ (Impact) ให้กบั บริษัทมาก น้ อยเพียงใด
เพื่อให้บริษทั สามารถตัดสินใจได้ว่า สมควรจัดลาดับความสาคัญของเหตุการณ์เสีย่ งนัน้ ๆ เพื่อจะ
ได้จดั ทาแผนการบริหารความเสีย่ ง โดยการกาหนดกิจกรรม กระบวนการปฏิบตั งิ าน ทรัพยากรที่
จาเป็น และผูร้ บั ผิดชอบเพื่อจัดการกับกับเหตุการณ์และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
4.4 การกาหนดตัวชี้วดั ความเสี่ยง (Key Risk Indicator)
หมายถึง เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั กิจกรรมทีอ่ าจจะทาให้ องค์กรมีความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ดัชนีช้ี
วัดความเสีย่ งอาจมีหลายตัวก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั การระบุสาเหตุความเสีย่ ง
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5 การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
โดยพิจารณาว่ามีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับใด ด้วยการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
เป็นกระบวนการระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง โดย
การประเมินความเป็ นไปได้ของโอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact
Score) ของปจั จัยเสีย่ งทัง้ 5 ด้าน โดยนาความเสีย่ งทีร่ ะบุไว้แล้วทัง้ หมดมาพิจารณาเพื่อจัดลาดับความ
เสีย่ งและการประเมินความเสีย่ งจาแนกเป็ น 2 มิติ คือ
(1) โอกาส / ความถี่ที่จะเกิ ด (Likelihood)
หมายถึง ความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ทน่ี ามาพิจารณาเกิดขึน้ มากน้อย
เพียงใด ซึง่ จะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสทีจ่ ะเกิด ดังนี้
ตารางที่ 1 โอกาส / ความถี่
ระดับ
โอกาส / ความถี่
เกณฑ์พิจารณา
1
น้อยมาก
มากกว่า 12 เดือนต่อครัง้ /มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 50%
2

น้อย

10-12 เดือนต่อครัง้ / มีโอกาสเกิด 50%-59%

3

ปานกลาง

7-9 เดือนต่อครัง้ / มีโอกาสเกิด 60-69%

4

สูง

4-6 เดือนต่อครัง้ / มีโอกาสเกิด 70%-80%

5

สูงมาก

1-3 เดือนต่อครัง้ / มีโอกาสเกิดมากกว่า 80%

(2) ระดับผลกระทบ (Impact)
ความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์ นัน้ ๆ
และเมื่อเกิดขึน้ แล้วจะเกิดผลกระทบ เกิดความรุนแรง กับสิง่ ต่าง ๆ และความเสียหายที่
เกิดขึ้นของปจั จัยเสี่ยงทัง้ 5 ด้าน แล้วให้พจิ ารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลกระทบด้านการเงิ น
ระดับ ผลกระทบ
เกณฑ์พิจารณา
1
น้อยมาก น้อยกว่า 50,000 บาท / กาไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ ไม่เกิน 5%
2
น้อย
50,001 -100,000 บาท / กาไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ ไม่เกิน 5 -10%
3
ปานกลาง 100,001 – 200,000 บาท / กาไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ ไม่เกิน 10-15%
4
สูง
200,001 -500,000 บาท / กาไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ ไม่เกิน 15-20%
5
สูงมาก 500,001 บาทขึน้ ไป / กาไรแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ มากกว่า 20%
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ตารางที่ 3 ด้านการดาเนิ นงาน
ระดับ ผลกระทบ
เกณฑ์พิจารณา
1
น้อยมาก ทาให้เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 4% ของแผนงาน
2
น้อย
ทาให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4% – 6% ของแผนงาน
3
ปานกลาง ทาให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 6% – 8% ของแผนงาน
4
สูง
ทาให้เกิดความล้าช้ามากกว่า 8% – 10% ของแผนงาน
5

สูงมาก

ทาให้เกิดความล้าช้ามากกว่า 10% ของแผนงาน

ตารางที่ 4 ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
ระดับ ผลกระทบ
เกณฑ์พิจารณา
1
2
3

4
5

น้อยมาก
น้อย

การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีไ่ ม่มนี ยั สาคัญ
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายมีการสอบสวนภายใน /
มีการฟ้องเรียกร้องให้องค์กรปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
ปานกลาง การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายมีการสอบสวนภายใน
และมีความผิดไม่รา้ ยแรง ขัน้ ตักเตือนหรือทาทัณฑ์บน / ฟ้องดาเนินคดีกบั
องค์กรตามกฏหมาย
สูง
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายมีการสอบสวนภายใน และ
มีความผิดรุนแรงถึงขัน้ ไล่ออก/ฟ้องดาเนินคดีกบั องค์กรตามกฏหมายเสียค่าปรับ
สูงมาก การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฏหมายและมีความผิด มีการ
ฟ้องดาเนินคดี / ฟ้องดาเนินคดีกบั องค์กร ระงับการทาธุรกรรมใดๆ

ตารางที่ 5 ด้านลูกค้า / คู่ค้า / พันธมิ ตรธุรกิ จ
ระดับ ผลกระทบ
เกณฑ์พิจารณา
1
น้อยมาก ลูกค้าร้องเรียนน้อยมากไม่กระทบต่อต้นทุน
2

น้อย

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

กระทบความสัมพันธ์ลกู ค้าน้อยมาก มีตน้ ทุนแก้ไขอยูบ่ า้ ง
สูญเสียหรือกระทบความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามาก มีตน้ ทุนแก้ไขปานกลาง
สูญ เสียหรือ กระทบความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเป็ นอย่างมาก มีต้นทุนการ
แก้ไขทีม่ นี ยั สาคัญ และกระเทือนต่อการเติบโตในอนาคต
สูญเสียลูกค้าทีส่ าคัญมาก และ ส่งผลร้ายแรงต่อการเติบโตในอนาคต
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ตารางที่ 6 ด้านความพึงพอใจ
ระดับ
ผลกระทบ
1
น้อยมาก
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
สูง
5
สูงมาก

เกณฑ์พิจารณา
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 80 % ขึน้ ไป
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 70 - 80 %
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 60 - 70 %
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 50 - 60 %
ระดับความพึงพอใจต่ากว่า 50 %

การพิ จารณาความเสี่ยง
หลังจากประเมินความเป็ นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ
ความรุนแรง (Impact Score) ของปจั จัยเสีย่ งต่าง ๆ โดยนาความเสีย่ งที่ระบุไว้แล้วทัง้ หมดมาพิจารณา
ความเสีย่ งดังนี้
ตารางที่ 7 ระดับและลาดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับผลกระทบ (Impact)
โอกาสทีจ่ ะเกิด
ความเสีย่ ง
1
2
3
4
5
5
10
15
20
4
4
8
12
16

5
25
20

3

3

6

9

12

15

2
1

2
1

4
2

6
3

8
4

10
5
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การจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสีย่ งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับ ของผลกระทบกับระดับโอกาสที่จะเกิด
ซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยู่ท่ี 3 ระดับ คือ ต่ า ปานกลาง และสูง โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของ
ความเสีย่ งและการปฏิบตั เิ พื่อใช้ในการบริหารความเสีย่ งต่อไป
ระดับความ
เสีย่ งโดยรวม
ต่า
(Low)
ปานกลาง
(Medium)
สูง
(High)

ตารางแสดงการจัดลาดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนน แทนด้วย
ความหมาย
แทบสี
1-5
(เขียว)
ระดับ ความเสี่ย งน้ อ ย โดยไม่ต้ อ งมีก ารควบคุ ม ความ
เสีย่ งหรือการจัดการเพิม่ เติม
6 - 10
(เหลือง) ระดับความเสี่ยงที่ไม่ส ามารถยอมรับได้โดยต้อ งมีการ
จัดการความเสีย่ ง เพื่อให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ต่อไป
11 - 25
(แดง)
ระดับความเสี่ยงที่ไม่ส ามารถยอมรับได้จาเป็ นต้อ งเร่ง
จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ทนั ที

เมื่อหน่ วยงานมีผลสรุปจานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่ วยงานจะต้องทาการ
ควบคุ ม กิจกรรมที่ม ีค วามเสี่ยงสูง ซึ่งถือ ว่ามีนัยส าคัญ ให้ว างแผนการควบคุ ม และน าเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริห ารความเสี่ย งระดับ จัด การ (Risk Management Committee : RMC) เพื่อ พิจ ารณาใน
ภาพรวมต่อไป สาหรับกิจกรรมที่มคี วามเสี่ยงระดับปานกลางและต่ า เมื่อพิจารณาจากระดับความเสีย่ ง
แล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดาเนินการได้ดว้ ยตนเองจึงไม่ตอ้ งรายงานแต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสีย่ งเคลื่อนย้ายไปยังระดับทีย่ อมรับไม่ได้ ความเสีย่ งในระดับสูง หน่ วยงานจะต้องจัดทาแผน
ดาเนินการควบคุมอย่างเป็ นทางการและต้องรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC)
การกาหนดตัวชี้วดั ความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators)
เป็ นการระบุว่าจะสามารถวัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวชี้วดั อะไร ตัวชี้วดั เหล่านี้ เป็ น
เสมือนสิง่ บอกเหตุล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เสีย่ งขึน้ (Early Warning Sign) ตัวชี้วดั ที่ดจี ะต้องมี
อ านาจในการพยากรณ์ เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ (Predictable Power) ส่ ว นใหญ่ บ ริษัท จะพัฒ นาเป็ น ตัว ชี้ว ดั น า
(Leading Indicator) เพื่อหาทางลดโอกาสเกิดเหตุการณ์เสีย่ ง ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Lagging Indicator) เพื่อ
หาวิธ ีป รับ เปลี่ย นการด าเนิ น การกับ ความเสี่ย ง และตัว ชี้ว ัด ควบคุ ม (Control Indicator) เพื่อ ลด
ผลกระทบและความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับบริษทั ได้
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การกาหนดค่ามาตรฐานผลงานความเสี่ยง (Key Performance Parameter : KPP)
เป็ นการกาหนดค่ามาตรฐานของผลการดาเนินการด้านความเสีย่ ง ตามตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งหลัก
(Key Risk Indicator) แต่ละตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้กาหนดไว้ค่ามาตรฐานนี้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
• ระดับทีย่ อมรับได้ (Accept) สัญลักษณ์ สีเขียว
หมายถึง การดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน สถานการณ์ปรกติ
ตามทีค่ วรเป็น ยังไม่ปรากฏความเสีย่ งใดๆ เกิดขึน้ ในเรือ่ งนัน้ ๆ
• ระดับเตือนภัย (Trigger) สัญลักษณ์ สีเหลือง
หมายถึง ผลการดาเนินงานบางอย่างเบีย่ งเบนไม่เป็ นไปตามแผนงาน เกิด
สภาพการณ์ ผดิ ปรกติขน้ึ เป็ นสัญญานบอกเหตุว่า จะเกิดภัยหรือความเสี่ยงต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ในเรือ่ งนัน้ ๆ ได้ จาเป็ นต้องดาเนินการบางสิง่ บางอย่าง
หรือปรับเปลีย่ นวิธกี าร หรือกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เพื่อจัดการกับความเสีย่ งนัน้ ๆ
• ระดับเสีย่ งภัย (Risky) สัญลักษณ์ สีแดง
หมายถึง ผลการดาเนินงาน ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงานอย่างมาก
เป็นสิง่ บอกเหตุว่าจะเกิดความเสีย่ งต่อการดาเนินงานในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างแน่ นอน
จะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษเพื่อจัดการกับปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ทีม่ อี ยู่ หรือ
การเปลีย่ นกลยุทธ์และวิธกี ารปฏิบตั งิ าน เพื่อลดผลกระทบ และความเสียหายทีจ่ ะ
เกิดขึน้
(6). การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation or Risk Treatment)
โดยมีแผนดาเนินการ มาตราการป้องกันโอกาสเกิดความเสี่ยง และบรรเทาความเสียหายจาก
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ การกาหนดแผนจัดการความเสีย่ ง เป็ นการเลือกใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในการจัดการ
ความเสีย่ งแต่ละด้านทีบ่ ริษทั กาลังเผชิญอยู่ จะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อพิจารณาและขออนุ มตั ิการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้
ดาเนินการ โดยในการคัดเลือกกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะต้อง
พิจ ารณาถึง ความเสี่ย งที่ บ ริษั ท ยอมรับ ได้ (Risk Tolerance) กับ ต้ น ทุ น ที่เกิด ขึ้น เปรีย บเทีย บกับ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบทีพ่ งึ มี
ต่อสังคม และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Strategies) ได้แก่
6.1 การยอมรับความเสีย่ ง (Accept) คือ ยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการบริหาร การ
ปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจของบริษทั เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงอาจไม่
คุ้ ม กั บ ผลประโยชน์ ท่ี อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั น่ ว่ า บริษั ท มี
ความสามารถทีจ่ ะรับความเสีย่ งนัน้ ๆ ไว้ได้เอง ถึงแม้ว่าอาจเกิดความเสียหายบ้าง
แต่คาดว่าไม่มากจนเกินไป
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6.2 การลดความเสี่ย ง (Reduce) เป็ น การด าเนิ น การบางอย่ างเพื่อ ลดโอกาสเกิด
เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นความเสีย่ ง หรือการลดผลกระทบและความเสียหายทีม่ กี บั บริษทั
ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถยอมรับได้
6.3 การหลีก เลี่ย งความเสี่ย ง (Avoid) เป็ น การยกเลิก หรือ หลีก เลี่ย งที่จ ะด าเนิ น
กิจกรรมบางอย่างที่อาจนามาซึง่ ความเสีย่ งทีจ่ ะมีผลประทบ และความเสียหายแก่
บริษทั ได้
6.4 การร่วมจัดการความเสี่ยง (Share) เป็ นการร่วมกับองค์กรหรือหน่ วยงานอื่นใน
การรับไปดาเนินการเกีย่ วกับความเสีย่ งนัน้ ๆ
6.5 การถ่ายโอนความเสีย่ ง (Transfer) เป็ นการโอนความเสี่ยงบางส่วน หรือทัง้ หมด
ไปให้กบั องค์กร หรือหน่วยงานอื่น
6.6 การกระจายความเสี่ ย ง (Diversify) เป็ นการกระจายความเสี่ ย ง โดยการ
ดาเนินการหลายๆ ทางเลือก เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีท่ที างเลือกใดทางเลือก
หนึ่งไม่อาจดาเนินการได้
แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
เป็ นการกาหนดไว้ล่วงหน้ าว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อจัดการกับสถานการณ์ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไร แผนการนี้จะระบุว่าจะต้องกระทาการอะไร อย่างไร เมื่อไร โดยใคร กับสถานการณ์ความเสีย่ ง
วิธกี ารจัดการความเสีย่ ง ได้แก่
(1) Take Risk หรือ การยอมรับ ความเสี่ย ง (Risk Acceptance) เป็ น การยอมรับ ให้ม ีค วาม
เสีย่ งขึน้ ได้ ระดับหนี่ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมลู ค่าสูง
กว่าผลลัพธ์ท่ไี ด้ แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การกาหนดระดับของผลกระทบที่
ยอมรับได้ เตรียมแผนการตัง้ รับจัดการความเสีย่ ง เป็นต้น
(2) Treat การลด / การควบคุ ม ความเสี่ยง (Risk Reduction / Control) การออกแบบระบบ
ควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกัน หรือจากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความ
เสียหาย เช่น ติดตัง้ อุปกรณ์ความปลอดภัย ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน
กาหนดมาตรการเชิงรุกในเรือ่ งต่าง ๆ เป็นต้น
(3) Terminate การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลีย่ นแปลงกิจกรรม
ที่เป็ นความเสี่ยง เช่น งดทาขัน้ ตอนที่ไม่จาเป็ น และจะนามาซึ่งความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และลดขอบเขตการดาเนินการ เป็นต้น
(4) Transfer การถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อลดความเสีย่ งจากการสูญเสียจานวนมาก เช่น การ
ทาประกันทรัพย์สนิ เพื่อโอนความเสีย่ งบางส่วนไปยังบริษทั ประกันภัย การจ้างบริษทั ภายนอก
ให้ท างานบางส่ ว นแทน การรับ ประกัน สิน ค้าจากผู้ขาย เช่ น เครื่อ งจัก รกล อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับติดตัง้ ในโครงการของบริษทั เป็นต้น
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(5) Diversify เป็นวิธกี ารกระจายความเสีย่ ง (Risk Diversification) ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ของ
บริษทั แหล่งรายได้ ผูใ้ ห้บริการ ผูข้ ายสินค้าทุน ประเภทของสินค้าขาย ตลาดธุรกิจ กลุ่มลูกค้า
เป็นต้น เพื่อลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพึง่ พิงรายได้ ผูใ้ ห้บริการ ผลตอบแทนการลงทุน
จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไป เป็นต้น
การประเมิ นความเสี่ยงสะสมคงเหลือ (Evaluation of Residual Risk)
หมายถึง การประเมินว่าหลังจากทีบ่ ริษทั ได้มแี ผน และมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน และควบคุม
ความเสี่ย งในทุ ก ด้ า นแล้ว (Inherent Risk) พบว่ า มีค วามเสี่ย งส่ ว นหนึ่ ง ที่ส ามารถควบคุ ม ได้ ด้ ว ย
มาตรการควบคุม (Treated Risk) และยังคงเหลือความเสี่ยงอะไรอยู่อกี บ้าง (Residual Risk) ที่จะต้อง
รับรูแ้ ละเปิดเป็นความเสีย่ งเอาไว้
Inherent risk represents the amount of risk that exists in the absence of controls.
Treated risk is risk eliminated with controls.
Residual risk is the amount of risk that remains after controls are accounted for.

ความสาคัญของประเมินสถานะความเสีย่ งคงเหลือ หรือ Residual Risk ก็เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งองค์กร (CRMC) ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ตระหนัก และเข้าใจว่า บริษทั ไม่อาจ
ทีจ่ ะควบคุม หรือขจัดความเสีย่ งไปได้ทงั ้ หมด 100% มาตรการควบคุมภายในและการจัดการความเสีย่ ง
จะดีเพียงใด ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่เสมอ การตัดสินใจใดๆ จะต้องเป็ นไปอย่างตระหนักรูแ้ ละ
เข้าใจประเด็นนี้อยูเ่ สมอ
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กิ จกรรมควบคุม (Control Activites)
กิจกรรมควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านที่กาหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร
มันใจว่
่ าได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุมมีทงั ้ การควบคุม
แบบป้องกัน ค้นพบและแก้ไข ซึง่ รวมถึง
- การกาหนดนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ าน เช่น การจัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ าน
- การอนุ มตั ิ / รับรอง / ให้ความเห็นชอบงาน
- การสอบทานผลการปฏิบตั งิ าน
- การรักษาความปลอดภัย / การเข้าถึงข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงาน / การมอบหมายงาน
บริษทั ได้มกี ารกาหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทานโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ าน
บริหารความเสีย่ งตามคู่มอื บริหารความเสีย่ ง กาหนดผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
โดยในการบริห ารความเสี่ยงระดับปฏิบ ัติการ ผู้บริหารสูงสุ ดแต่ ล ะหน่ วยงานเป็ นผู้พิจารณากาหน ด
ผู้รบั ผิดชอบ ส่วนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
(RMC) จะเป็ นผู้กาหนดว่าส่วนงานใดควรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการแล้ว
เสร็จ และมีการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามแผนบริหารความเสีย่ งเพื่อเป็นการสอบทานเป็น ระยะด้วย
(7) การสื่อสารให้ความรู้ และการให้คาปรึกษาแนะนา (Risk Communication and
Consultation) เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร
การสื่อ สารให้ ค วามรู้เกี่ย วกับ ความเสี่ย ง และการให้ ค าปรึก ษาแนะน าระหว่ างพนั ก งาน
ผูบ้ ริหาร สาธารณชน และบุคคลผูม้ สี ่วนได้เสียกับองค์กร ถือเป็ นภารกิจทีส่ าคัญในกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ในสถานการณ์บางอย่างบริษทั จาเป็ นต้องมีการสื่อสาร หรือแถลงการณ์อย่างเท่า
ทัน ให้พนักงาน และสาธารณชนได้รบั ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหตุการณ์ท่อี าจส่งผลกระทบต่อฐานะ
การดาเนินธุรกิจ หรือมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ซึ่งจะต้องรายงานให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้รบั ทราบ หรือในภาวะวิกฤติ บริษัทได้ดาเนินการอะไรแล้วบ้าง อย่างไร ในการแก้ปญั หาและ
จัดการกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เป็ นต้น จุดมุ่งหมายทีส่ าคัญของการสื่อสารความเสีย่ งของบริษทั คือ การ
สร้างความน่ าเชื่อถือ (Creditability) และความไว้วางใจ (Trust) ที่สงั คม และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงมีต่อ
บริษทั
การสื่อสารให้ความรูค้ วามเสีย่ งและการให้คาปรึกษาแนะนา ในมิติ ต่าง ๆ ดังนี้
(1) ในฐานะของการส่งสัญญาณ (Early Warning Sign) โดยผู้บริหารที่มหี น้าที่รายงาน
หรือ ผูป้ ฏิบตั งิ าน (Process Owner) เป็ นการสื่อสารเพื่อให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง และ
ตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ หรือเพื่อการปรึกษาให้คาแนะนา ใน
การจัดการ หรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ เพื่อควบคุมความเสีย่ ง
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(2) เพื่ อ การแลกเปลี่ย นข้ อ มู ล หรือ เพื่ อ ใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การตัด สิน ใจ หรือ เพื่ อ การ
ปรึกษาหารือกับผูร้ ู้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง และเพื่อการ
ตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) เป็ นการรายงานสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เสีย่ ง
หรือ ภาวะวิกฤติทม่ี ผี ลกระทบต่อบริษทั เพื่อให้ได้รบั ทราบข้อเท็จจริง และความเป็ นไป
ทีเ่ กิดขึน้ แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานภายในองค์กร
(4) เพื่อ การแถลงข่าวแก่ ส่อื มวลชนและบุ ค คลภายนอก รวมถึงการรายงานต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรือทีเ่ หมาะสม
เพื่อจุดมุง่ หมายทีเ่ ฉพาะเจาะจง
สิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาและคานึงถึง ในการเตรียมการเพื่อสื่อสารเกีย่ วกับความเสีย่ ง คือ
(1) ทาความเข้าในภาวะความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะวิกฤตที่มคี วามแตกต่าง
กัน และวิธกี ารสื่อสารก็จะแตกต่างกันด้วย ควรจัดทาแบบจาลองเหตุการณ์ (Scenario)
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไว้หลายแบบ เพื่อกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารทีเ่ หมาะสมระบุไว้ในแผน
(2) การระบุ ก ลุ่ ม ผู้ฟ งั หรือ ผู้รบั สารให้ช ัด เจน และมีค วามเข้าใจในความต้ อ งการที่
แตกต่ างของผู้รบั สารแต่ล ะกลุ่มที่แตกต่ างกันด้วย เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ต รงตาม
สาระทีเ่ หมาะสม อาจเกิดผลกระทบ และความเสียหายแก่บริษทั ได้
(3) การระบุความคาดหวังเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และความรูท้ ่ตี ้องการเกี่ยวกับการ
บริหารความเสีย่ งของบริษทั สาหรับพนักงาน และบุคคลที่มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะช่วย
ให้สามารถเตรียมสาระที่ต้องการสื่อสารได้อย่างตรงกับความคาดหวังของบุคคลกลุ่ม
ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งพนั ก งานผู้ป ฏิบ ัติง าน หรือ ผู้ท่ีเป็ น เจ้า ของกระบวนการ
ปฏิบ ัติง าน (Process Owner) จะต้ อ งรับ รู้ถึง มาตรฐานงานที่ต้ อ งกระท า การวั ด ผล
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน และการรายงานความต้องการในการปิดความเสีย่ ง หรือการ
สนับสนุนจากบริษทั เป็นต้น
(4) ในบางครัง้ การพู ด แต่ น้ อ ยอาจเป็ น ผลดีกับ บริษั ท ได้ หมายถึ ง การอธิบ ายที่
เฉพาะเจาะจงกับประเด็นความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ วกิ ฤตนัน้ ๆ ไม่ขยายความจนเกิด
การเชื่อมโยงไปสู่เรือ่ งอื่น สร้างความเข้าใจผิด และการตีความทีต่ ่างกันออกไปจากกลุ่ม
ผูฟ้ งั ทีแ่ ตกต่างกัน
(5) การสื่อ สารให้ข้อ มูล เกี่ย วกับสถานการณ์ และความเสี่ยง จะให้เฉพาะสิ่งที่รู้เป็ น
ข้อมูลเท่านัน้ สิง่ ใดทีไ่ ม่รกู้ ็ต้องบอกว่ายังไม่มขี อ้ มูลในเรื่องนัน้ ๆ หรืออยู่ในระหว่างการ
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ควรหลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นใดๆ ทีอ่ าจผิดพลาดไป
จากความจริง หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษทั และบุคคลอื่น ในภาวะวิกฤตมักจะมีขอ้ มูล
เกิดขึน้ มากมายโดยยังไม่มกี ารกลันกรอง
่
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(6) ในการปฏิบตั ิงานจริง ประสบการณ์ จะมีค วามสาคัญ อย่างมากในการจัดการกับ
ข้อมูล และการสื่อสารให้ความรู้และให้คาปรึกษา โดยการใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์
จากบุคคลทีแ่ ตกต่า งหลากหลายเพื่อช่วยกันกลันกรอง
่
กาหนดกลยุทธ์การสื่อสารความ
เสีย่ งจะช่วยให้สามารถจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารให้ค วามรู้ และการให้ค าปรึกษาแนะนา เป็ นกระบวนการที่ต่อ เนื่อ ง แม้ในภาวะ
ปรกติ บุคคลกลุ่มต่างๆ จาเป็นต้องได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร คาแนะนา ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เป็ นการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มคี วามพร้อมมีความเข้าใจในสาระข้อมูล
ข่าวสาร เมื่อเกิดภาวะวิกฤติขน้ึ การสื่อสารความเสี่ยงจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่บุคคลทุก
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้ าที่ในการสื่อ สารให้ค วามรู้ และการให้ค าปรึกษา บุ คคล หรือ หน่ วยงานใด จะทาหน้ าที่
อย่างไรจะต้องถูกระบุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร ให้ความเห็นชอบ

(8) การตรวจวัด ติ ดตามการนาไปปฏิ บตั ิ และการทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring
and Review)
กาหนดให้มกี ารประเมินผลการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การทบทวน
แผนงาน การทบทวนการประเมินความเสีย่ งและมาตรการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อการปรับปรุงให้ม ี
ความสมบู ร ณ์ ย ิ่ง ขึ้น ที่ส าคัญ ยิ่ง คือ การติด ตามการน าไปปฏิบ ัติ แ ละการทบทวนความเสี่ย ง เป็ น
กระบวนการในการจาแนก วิเคราะห์ ประเมิน และการวางแผน เกี่ยวกับการค้นพบความเสี่ยงใหม่ๆ
และการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านัน้ กระบวนการเหล่านี้ ผู้ท่เี ป็ นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
จะต้องเป็ นผู้ตรวจเช็ค ทบทวนว่าเกิดความเสี่ยงใหม่อะไรบ้าง ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ
กากับควบคุม และติดตามดูว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ จะต้องดาเนินการอย่างไรตามแผนที่ ได้กาหนดไว้
แนวทางการติดตามการนาไปปฏิบตั แิ ละการทบทวน ความเสีย่ ง เป็นดังนี้
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8.1 การประเมินความเสีย่ งใหม่
8.2 การระบุความเสีย่ งใหม่ทเ่ี กิดขึน้
8.3 การประเมินความเสีย่ งทีเ่ ป็นอยู่
8.4 การประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
8.5 การปิดความเสีย่ ง
บริษทั จะดาเนินการติดตามและรายงานความเสีย่ งรอบแรกในช่วงต้นปี หลังจากวิธกี ารบริหาร
ความเสี่ยงถูกกาหนด เพื่อลดปจั จัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคตตามทีไ่ ด้ระบุไว้
ในกระบวนการบริห ารความเสี่ยง ทัง้ นี้ บริษัทยังมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงตลอดทัง้ ปี โดย
เจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องรายงานสถานะของความเสีย่ งและความคืบหน้าของแผนการจัดการความ
เสีย่ งเป็นประจาทุกเดือนไปยังหน่วยงานของตน สายงาน และหน่วยงานบริหารความเสีย่ งและระบบการ
ควบคุมภายใน ตามลาดับ ซึ่งผลของการจัดการความเสี่ยงจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับ จัดการ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริษัท ได้รบั ทราบทุก
ไตรมาส ทัง้ นี้ ผลการติดตามความเสีย่ งจะถูกพิจารณาในระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
ซึง่ มีการกาหนดระยะเวลาในการบริหารความเสีย่ งอย่างชัดเจน
การตรวจสอบความเสีย่ ง (Risk Audit)
เป็ นการตรวจประเมินดูว่า คุณ ภาพและประสิทธิภาพของกลยุทธ์และวิธกี ารจัดการกับความ
เสีย่ งมีผลลัพธ์เป็ นอย่างไร สามารถควบคุมความเสีย่ งได้หรือไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ทีเ่ หนือความ
ั หาและความเสี่ย งใหม่ ๆ ที่อ าจสร้า งความเสีย หายต่ อ การบรรลุ
คาดหมายหรือ ไม่ หรือ สร้า งป ญ
วัตถุประสงค์ของบริษทั หรือไม่
การวิเคราะห์ความเบีย่ งเบนและแนวโน้มของความเสีย่ ง (Variance and Trend Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาดูว่า กระบวนการจัดการความเสีย่ งมีส่วนใดที่เบีย่ งเบนไปจากสิง่
ทีค่ วรจะเป็ นตามแผนทีก่ าหนดไว้ หรือไม่ เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย การมีส่วนร่วมของผู้ทเ่ี กี่ยวข้อง เป็ นต้น
รวมทัง้ แนวโน้ มที่อาจมีปจั จัยแทรกซ้อ น หรือ สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่ งผลต่ อการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งได้
การวัดผลงานในเชิงเทคนิค (Technical Performance Measurement)
เป็นการวัดและประเมินเครื่องมือทางด้านเทคนิค ทีส่ นับสนุนการจัดการกับความเสีย่ งด้านต่างๆ
เพื่อพิจารณาว่า เครื่องมือเหล่านัน้ ยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ สมควรต้อ งปรับปรุง
เปลี่ย นแปลงอะไรบ้ า ง สภาพแวดล้ อ มธุ ร กิจ ที่เ ปลี่ย นแปลงไป ข้อ มู ล ที่น ามาใช้ ม ีคุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพเพียงใด เช่น การกาหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator : KRI) สามารถใช้ช่วยใน
การคาดคะเน หรือพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดเี พียงใด หรือการกาหนดค่าที่ใช้ในการวัดผล
งาน (Key Performance Parameter : KPP) เพื่อระบุถงึ ระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ (Accept) หรือ
เป็ น สัญ ญาณระวังเหตุ (Trigger) หรือ เป็ น สภาพความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น แล้ว (Risky) เป็ น ต้น เพื่อ การ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ต่อไป
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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การวิเคราะห์ยอ้ นกลับ (Reverse Analysis)
เพื่อ ศึก ษา วิเคราะห์ และตรวจสอบกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ ว่ามีค วาม
ถูก ต้อ ง พร้อ มใช้ดาเนินการเพียงใด โดยวิธวี ิเคราะห์แบบย้อ นกลับจากส่ว นท้ายสุ ดของแผน ได้แก่
งบประมาณ เวลา การจัดสรรทรัพยากรผูร้ บั ผิดชอบไปยังกระบวนการปฏิบตั งิ าน แผนและกลยุทธ์ต่างๆ
ว่าสอดประสานกันดีหรือไม่เพียงใด เพื่อจะได้ทบทวนปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
การประชุมสรุปสภาพการณ์ (Status Meeting)
เป็ นการประชุมบุคลากรภายในทีม ในระดับต่างๆ ทัง้ ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร (CRMC) คณะทางานด้านความเสีย่ งชุดต่าง ๆ และหน่ วยงานเจ้าของความเสีย่ ง (Risk Owner)
เกี่ยวกับ การบริห ารความเสี่ยงของหน่ ว ยงาน และในส่ ว นที่รบั ผิดชอบ เพื่อ ชี้แจงท าความเข้าใจใน
สถานการณ์ ป จั จุ บ ัน ว่ า เป็ น เช่ น ไร เกิด การเปลี่ย นแปลงใดๆ ที่เกี่ย วข้อ งบ้ าง การรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การปรับปรุง Criteria and Parameter ด้านต่างๆ
ให้เหมาะสม การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั งิ านและผูร้ บั ผิดชอบ เป็นต้น
การติดตามและการทบทวนความเสีย่ ง เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Process) ที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร ผูบ้ ริหารความเสีย่ ง และเจ้าของกระบวนการดาเนินงานนัน้ ๆ
จะต้องพิจารณาทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ การกากับ ควบคุม
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่ วยงานกากับ ควบคุม
การบริหารความเสีย่ ง
วัตถุประสงค์ เพื่อระบุความเสีย่ ง
ประเมินและวิเคราะห์
ความเสีย่ ง จัดลาดับ
ความสาคัญ มอบหมาย
การจัดการความเสีย่ ง
ติดตามและทบทวนความ
เสีย่ ง

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

การตรวจสอบภายใน
เพื่อประเมินการจัดการความ
เสีย่ งและจัดลาดับความ
สาคัญของการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ เพื่อการวางแผน
งานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนการติดตามผลงานตรวจ
สอบให้ได้อย่างเหมาะสม
สัมพันธ์กบั การบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั

การกากับ ควบคุม
เพื่อระบุภารกิจ จัดลาดับความ
สาคัญและการมอบหมายให้
ผูบ้ ริหารหน่วยงาน กากับการ
ปฏิบตั งิ าน ให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ าน กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมาย ค้นหาการ
กระทาใดๆ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือขัด
หลัก จริยธรรมและค่านิยมทีด่ ี หรือ
สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือ
เป็นความด้อยประสิทธิภาพ
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การบริหารความเสีย่ ง
เกีย่ วข้องกับความเสีย่ ง
ทัง้ หลาย ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ขีดความสามารถ และการ
บรรลุจดุ มุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษทั

ขอบเขต

เจ้าของเรือ่ ง

Chief Risk Officer

การตรวจสอบภายใน
เกีย่ วข้องกับรายการทางการ
บัญชีและการเงิน รวมถึง
รายการดาเนินงานทีส่ าคัญ ที่
มีผลต่อผลประกอบการของ
บริษทั หรือทีม่ ผี ลกระทบต่อ
งบการเงินของบริษทั
Chief Audit Executive

การกากับ ควบคุม
เกีย่ วข้องกับกฎหมาย และ
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบของ
บริษทั ทีต่ อ้ งการการปฏิบตั อิ ย่าง
ถูกต้อง รวมถึง นโยบายและกล
ยุทธ์ของบริษทั ทีต่ อ้ งดาเนิน การ
ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
Chief Compliance Officer

หน่ วยงานทัง้ สองมีวตั ถุ ประสงค์ และขอบเขตหน้ าที่ท่แี ตกต่ างกันออกไป แต่ มจี ุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน คือ การจัดการกับความเสี่ยง ควบคุมความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อบริษัท เพื่อให้
บริษทั สามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
การควบคุมภายใน (Internal Control)
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2. การควบคุมภายในเป็นภูมคิ ุม้ กันสุขภาพขององค์กร
3. หลักการควบคุมภายใน
4. ระดับของการควบคุมภายใน
5. การประกันความเสีย่ ง (Risk Assurance)
6. การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
7. การบริหารความเสีย่ งองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
8. การกากับและควบคุมทีด่ ี
9. การตรวจสอบภายในของกิจการ (Internal Audit)
10. การบริหารและวัดผลการดาเนินงาน
(Performance Management and Measurement)
11. การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data Management and Information Technology)

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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บทที่ 4
การควบคุมภายใน (Internal Control)
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบตั งิ านที่ถูกกาหนดขึน้ เพื่อให้พนักงาน ผูบ้ ริหารและ
คณะกรรมการปฏิบตั ิตามกระบวนการเหล่านี้ หากได้ปฏิบตั ิแล้วจะสร้างความมันใจได้
่
ในระดับหนึ่งว่า
องค์กรจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
1. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(1) เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานของบริษทั
(2) เพื่อความน่าเชื่อถือและไว้วางใจทีพ่ ง่ึ ได้รบั จากสังคม และ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) เพื่อ ให้เกิด การปฏิบ ัติท่ีเป็ น ไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบีย บ และข้อ บังคับ ทางราชการ
มาตรฐานทางสังคม และมาตรฐานสากล
(4) เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดขึน้ จากพนักงาน ระบบงาน หรือ
เครือ่ งจักร
2. การควบคุมภายในเป็ นภูมิค้มุ กันสุขภาพขององค์กร
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิง่ ที่บริษัทและ
พนักงานทุกคนจะต้องตระหนัก คือ การปรับตัวและยอมรับความเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ สิง่ สาคัญคือ การ
ปรับ ปรุงและพัฒ นาองค์ก รในทุ ก ๆ ด้านนัน้ ต้อ งท าอย่างต่ อ เนื่ อ ง สม่ าเสมอ ให้พ ร้อ มเผชิญ กับ ความ
เปลีย่ นแปลง และความเสีย่ ง โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
(1) การบริหารโดยใช้ขอ้ มูล ความรู้ ความเท่าทันการเปลีย่ นแปลง
(2) การใช้สติ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(4) การยอมรับความเปลีย่ นแปลง การปรับตัว การยอมรับเทคโนโลยี
(5) การติดตามทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสัง่ ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ประเภทต่าง ๆ
(6) เปิดหู เปิดตา ให้กว้าง หมันสั
่ งเกต ช่างสงสัย แสวงหาคาตอบ
(7) สร้างความมันใจได้
่
ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่100%
(8) องค์กรต้องลงทุนให้มากพอ ทีจ่ ะสร้างภูมคิ ุม้ กันให้เกิดขึน้
(9) ผูบ้ ริหารระดับสูง จะต้องให้ความสาคัญกับกิจกรรมการควบคุมภายใน
(10) การหลีกเลีย่ งกระบวนการทีก่ าหนดไว้เป็ นต้นทุนทีส่ ญ
ู เปล่า และก่อให้เกิดความเสีย่ ง
(11) การควบคุมภายใน เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
(12) การควบคุมภายใน มีจดุ มุง่ หมายทีว่ ตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ คือ มูลค่าเพิม่ ของธุรกิจ
ผลประกอบการ ผลกาไร
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(13) การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มันคง
่ ยังยื
่ น
(14) ไม่มคี ดีความ ไม่เกิดเหตุไม่คาดคิด ไม่ถูกฟ้องร้องว่าทาผิดกฎหมาย
(15) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(16) ความน่ าเชื่อถือทีพ่ งึ มี ต่อสังคม และ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. หลักการควบคุมภายใน

Committee of Sponsoring Organizations

: COSO Internal Control Principles

COSO ได้จดั ท าหลัก การควบคุ มภายใน (Internal Control in Principle) ไว้ 5 ด้าน รวม 17
หลักการ ซึง่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านการควบคุมภายในขององค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
1.1 องค์กรจะต้องแสดงออกถึงความยึดมันต่
่ อความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และคุณค่าแห่ง
จริยธรรม
1.2 ผูบ้ ริหารแสดงออกอย่างมีความรับผิดชอบต่อการกากับและควบคุม
1.3 องค์กรมีการจัดทาโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกอานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
1.4 องค์กร จะต้องแสดงออกอย่างมุง่ มันต่
่ อการใช้ความสามารถ (Commitment to
Competence)
1.5 การพร้อมได้รบั การตรวจสอบ ถูกบังคับใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
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องค์กรจะต้องพิจารณาถึงปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
• มีการมอบหมายอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ แก่ผบู้ ริหารและพนักงานใน
บริษทั อย่างชัดเจน ครบถ้วน หรือไม่
• พนักงาน มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างเพียงพอ หรือไม่
• การมีพนักงานทีซ่ ่อื สัตย์ ซื่อตรง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
• การบริหารงานทีเ่ ข้าถึงพนักงาน มีการสื่อสารอย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร
• การให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างเพียงพอและสม่าเสมอแก่พนักงานทุกระดับ
• การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงในการกากับ ดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน
• บริษทั มีโครงสร้างองค์กรทีเ่ อือ้ และสนับสนุนต่อการควบคุมภายในเพียงใด
• นโยบาย ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
(2) การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
1.1 มีการระบุวตั ถุประสงค์ของการประเมินอย่างชัดเจน
1.2 มีการระบุความเสีย่ งและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
1.3 มีการประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริต
1.4 มีการระบุและวิเคราะห์ความเปลีย่ นแปลงสาคัญทีเ่ กิดขึน้
ดังนัน้ องค์กรจะต้องจัดให้มกี ระบวนการประเมินความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
จากเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ประจาวัน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อยู่ในสายตาและ
ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหารไม่ได้ปล่อยปะละเลย โดยพิจารณาว่า
• เหตุ ก ารณ์ นั ้น เป็ น ความเสี่ย งหรือ ไม่ โดยก าหนดให้ ม ีก ารจัด ท ารายงาน
เหตุ ก ารณ์ ผ ิด ปรกติ (Incident Report) ระบุ เหตุ ก ารณ์ ผลกระทบ การจัด การ
แก้ปญั หาเบือ้ งต้น และความเสียหายที่เกิดขึน้ เช่น รายงานอุบตั เิ หตุการทางาน
รายงานกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย รายงานพนักงานทุจริต รายงานสินค้าส่งถึงลูกค้า
ไม่ตรงตามสัญญา ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น
• มีการกาหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators) และการรายงานผลงานที่
เกิด ขึ้นของตัว ชี้ว ดั แต่ ล ะด้าน เช่ น อัต ราการลาออกของพนักงาน อัต ราก าไร
เบื้องต้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนทุน อัตราการมา
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน เป็นต้น
• มีการวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ และมอบหมายให้มกี ารดาเนินการ
หรือทบทวนปรับเปลีย่ นวิธกี ารแก้ปญั หา หรือวิธกี ารควบคุมประเด็นความเสีย่ งนัน้ ๆ
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(3) กิ จกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดและพัฒนากิจกรรมเพื่อการควบคุม
3.2 การกาหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทางด้านเทคโนโลยี
3.3 ดาเนินการให้มนี โยบายและขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิ ควบคุม
ดังนัน้ กิจกรรมทีถ่ ูกกาหนดขึน้ เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ าม ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับประเด็นเสีย่ ง
(Risk Area) ของการดาเนินงานในทุกด้าน โดยพิจารณาให้มเี รือ่ งต่างๆ ดังนี้
• มีการกาหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านในเรือ่ งต่าง ๆ อย่างชัดเจน
• การอนุมตั ริ ายการใดๆ จะต้องเกิดขึน้ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจ
• มีการพิสูจน์รายการ และการสอบยันรายการทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
รายการทางการเงิน
• กาหนดให้มกี ารกระทบยอด (Reconciliation) รายการทางการเงิน และรายการ
ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
• การดูแลรักษาทรัพย์สนิ และทะเบียนทรัพย์สนิ
• การแบ่งแยกอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
• กาหนดให้มดี ชั นีชว้ี ดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ของหน่วยงาน และบุคคล
• มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ไว้อย่าง
ชัดเจน
• มีการบันทึกกิจกรรมการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
ในรูปของดิจติ ลั
• การกากับควบคุมรายการทีเ่ ป็น Digital Transaction
(4) ข้อมูลและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
4.1 การใช้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 การสื่อสารภายในองค์กร
4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร
ดังนัน้ การทีอ่ งค์กรมีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านข้อมูล ความรู้ ด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริษทั และมีการสื่อสารข้อมูล ความรูน้ นั ้ ๆ อย่างเหมาะสมทัวถึ
่ งบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประเด็นทีบ่ ริษทั จะต้องพิจารณา เพื่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ได้แก่
• การมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ เหมาะสม ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจ
• มีการสื่อข้อมูล ข่าวสาร ทัวทั
่ ง้ องค์กรได้ทวถึ
ั ่ งรวดเร็วเพียงใด
• ข้อมูลทีค่ วรรับรู้ มีการสื่อถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะกลุ่ม
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• การดาเนินการเกีย่ วกับข้อมูลทีเ่ ป็นความลับไม่พงึ เปิดเผยแก่บุคคลบางกลุ่ม
• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล สาหรับบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
• การบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ
• การควบคุมโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารประเภทต่าง ๆ
• กาหนดให้มกี ารบริหารการสื่อสารสาธารณะอย่างชัดเจน
(5) กิ จกรรมการตรวจ ติ ดตาม (Monitoring Activities)
หลักการสาคัญ ประกอบด้วย
5.1 จัดให้มกี ารประเมินผลกิจกรรมการควบคุม
5.2 ประเมินและสื่อสารสิง่ ทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
เพื่อ ติด ตามดูว่ า มาตรการควบคุ ม ภายในที่ก าหนดไว้ มีก ารปฏิบ ัติอ ย่า งครบถ้ ว น
สม่าเสมอ โดยผูท้ จ่ี ะต้องรับผิดชอบ หรือเป็ นเจ้าของกระบวนการปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ หรือไม่ และ
มีขอ้ กาหนดการดาเนินงาน เพื่อการควบคุมภายในที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก เพื่อ
ความเหมาะสมและเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ประเด็นพิจารณา ได้แก่
• บริษทั จะต้องมีกลไกเพื่อการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั งิ าน
• กลไกดังกล่าว จะต้องดาเนินการตรวจสอบ ติดตามอย่างสม่าเสมอ
• กาหนดให้มกี ระบวนการประเมินความพร้อมด้านการควบคุมภายในของ
หน่วยงานด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อทบทวนความ
พร้อมทางด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
• ใช้ตวั ชีว้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator : KRI) เป็นเครือ่ งมือในการ
ควบคุมภายใน
• มีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด้าานการควบคุมภายใน ทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
4. ระดับของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กรสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ หรือที่เรียกว่า “ Three Lines of
Defense ” ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations : COSO ดังนี้
ระดับที่ 1 คือ หน่ วยงานปฏิบตั งิ าน ในการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในฐานะ
เจ้าของงาน จึงต้องคอยสอดส่องดูแลให้งานที่รบั ผิดชอบนัน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถือเป็นการควบคุมภายในแบบการประเมินการควบคุมด้วยต้นเอง (Control Self Assessment)
ระดับที่ 2 คือ หน่ วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มีหน้ าที่รบั ผิดชอบเรื่องการ
บริหารจัดการความเสีย่ งในภาพรวมขอ’องค์กร และหน่ วยงานกากับดูแลกิจกรรมองค์กรให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ (Compliance) มีหน้าทีด่ แู ลหน่วยงานต่างๆในองค์กรให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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ระดับที่ 3 คือ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งอาจเป็ นบุคคลหรือหน่ วยงาน
ในองค์กร หรือมอบหมายให้บุคคล หรือหน่ วยงานภายนอกเข้ามาทาหน้าที่สอบทานการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานต่างๆ อีกครัง้ หนึ่ง เพื่อหาข้อปรับปรุงที่จะนาไปใช้พฒ
ั นาระบบและกระบวนการทางานของ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

Three Lines of Defense Model

ทีม่ า : CIAA website
โมเดล Three Lines of Defense นี้ ส ะท้อ นให้เห็น ได้ว่ า การควบคุ ม ภายในและการบริห าร
ความเสีย่ งไม่ได้เป็ นหน้าทีเ่ ฉพาะของหน่ วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทุก
หน่ ว ยงานในองค์ก ร อย่ า งไรก็ ดี ในฐานะที่ค ณะกรรมการและผู้ บ ริห ารเป็ น ผู้ ก าหนดทิศ ทางการ
ดาเนินงานขององค์กร คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจึงมีบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีส่ าคัญในการ
ขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการซึง่ จะได้กล่าวถึงต่อไป
5. การประกันความเสี่ยง (Risk Assurance)
การบริหารความเสีย่ ง เป็ นภาระหน้าที่ของพนักงานทุกคน เนื่องจากความเสีย่ งเกิดขึน้ ได้กบั
ทุกกระบวนการทางธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ ดังนัน้ ความสาคัญ ที่จะสร้างความเชื่อมันได้
่ ว่าการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพนักงาน ผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการบริษทั ได้ให้
ความสาคัญ กระบวนการตรวจสอบการดาเนินการด้านความเสีย่ งในทุกๆ ด้าน จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่
ได้ว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นไปอย่างมีหลักประกัน มีการดาเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์
การประกันความเสีย่ ง หมายถึง การทีอ่ งค์กร โดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ได้ดาเนินการให้มกี ารดาเนินการด้านต่างๆ ในกระบวนการธุ รกิจอย่างรอบครอบ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ า
กิจกรรมทัง้ หลายเหล่านัน้ จะสามารถดาเนินไปได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพโดยราบรื่น สามารถควบคุ ม
ปญั หาหรืออุปสรรคใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ หรือสามารถลดผลกระทบ และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
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จากการดาเนินการดังกล่าว หรือจากผลกระทบทีเ่ ป็ นปจั จัยภายนอก แต่ถา้ องค์กรไม่ได้ให้ความสาคัญ
ไม่มมี าตรการที่เพียงพอ หรือไม่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรอาจนามาซึ่งความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ กับบริษทั ได้
การประกันความเสีย่ ง จะเกี่ยวข้องกับเรือ่ งต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั จะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
(2) การบริหารความเสีย่ งองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Enterprise Risk Management)
(3) การกากับและควบคุมทีด่ ี (Compliance and Control)
(4) การตรวจสอบภายในของกิจการ (Internal Audit)
(5) การบริหารและวัดผลการดาเนินงาน (Performance Management and Measurement)
(6) การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Management and Information
Technology)
6. การบริ หารอย่างมีธรรมาภิ บาล
หลักการสาคัญของการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
(1) หลักความซื่อสัตย์ ซื่อตรง (Integrity and Honesty)
(2) หลักความพร้อมได้รบั การตรวจสอบ (Accountability)
(3) หลักความโปร่งใสในการทางาน (Transparency)
(4) หลักความยุตธิ รรม ให้ความเป็นธรรม (Fairness)
(5) หลักความรับผิดชอบในการทางาน (Responsibility)
(6) หลักความเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงา (Independence)
(7) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการมีสุขภาพที่ดขี องบริษทั โดย
จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธกี ารบริหารงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรมด้านต่างๆ ของบริษทั เป็นการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริษทั กับผูบ้ ริหาร และพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดมุ่งหมาย และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทประเด็นทางด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ
ดังนี้
(1) ความพยายามของคณะกรรมการบริษทั ทีพ่ งึ มีต่อการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิสยั ทัศน์ พันธ
กิจนโยบาย กลยุทธ์ การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตลอดจนการกาหนดเป้าหมาย
การกากับควบคุม และการสนับสนุนให้กบั การดาเนินธุรกิจของบริษทั
(2) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริษทั ทีพ่ งึ มีระหว่างกัน และกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษทั
(3) ข้อกาหนดและความคาดหวังทีพ่ งึ มีต่อผลงานของกรรมการบริษทั แต่ละท่าน
(4) การทางานของคณะกรรมการบริษทั ในการชีน้ า กากับ สนับสนุน ผลักดันให้ได้ผล
งานทีต่ อ้ งการ
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(5) การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจทีส่ มควรปฏิบตั ิ
(6) การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทางด้านความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(7) การดาเนินการให้มกี ระบวนการกากับ ควบคุม การดาเนินงานด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดรับกับกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษทั
(8) มีกระบวนการสื่อสาร มีการรายงานการดาเนินงานด้านต่างๆ ระหว่างฝา่ ยบริหาร
กับคณะกรรมการบริษทั อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(9) มีกระบวนการสื่อสาร และปกป้องสิทธิ ์ทีพ่ งึ มีของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั
(10) มีการรายงานสถานะทางการเงินทีเ่ ป็ นปจั จุบนั และพันธะต่างๆ ทีบ่ ริษทั มีกบั บุคคล
หรือ นิตบิ ุคคลอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบอย่างสม่าเสมอ
7. การบริ หารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
หมายถึง การทีบ่ ริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความ
เสีย่ งในทุกๆ ด้าน ทีอ่ าจเป็ นความเสีย่ งของการดาเนินงานของบริษทั และกระบวนการดังกล่าวนี้ได้ถูก
นาไปดาเนินการ มีการสื่อสาร ถ่ ายทอดความรู้ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีค วามรู้ ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องโดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลทางด้านนโยบาย มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับจัดการ เป็ นผูด้ าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษทั
และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนของบริษทั โดยมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณา ดังนี้
(1) มีการกาหนดเป็นนโยบายทีส่ าคัญของคณะกรรมการบริษทั ทางด้านการบริหารความเสีย่ ง
กากับ ควบคุม และสนับสนุนให้มกี ารดาเนินการอย่างเข้มข้น จริงจัง
(2) มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ระดับจัดการอย่างชัดเจน มีอสิ ระแยกจากคณะกรรมการบริษทั ในการกากับ ควบคุม และ
การดาเนินนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
(3) มีก ารจัดทาแผนการบริห ารความเสี่ยง ที่ค รอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ
ด้าน ของบริษทั
(4) มีกระบวนการกากับ และควบคุมการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั อย่างชัดเจน
(5) มีการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และ
เพียงพอ
(6) มีการสื่อสาร รายงานผลการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กรทีพ่ งึ มีต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
(7) มีก ารสื่อ สาร ถ่ ายทอดความรู้ และการฝึ ก อบรมทางด้านการบริห ารความเสี่ยงให้กับ
พนักงานทุกคน
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(8) มีกระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สามารถตรวจพิสูจน์ภาระกิจงานด้าน
ต่างๆ ที่มคี วามสาคัญ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
บริษทั ได้อย่างทันเวลา
(9) มีการพัฒนาระบบการตรวจประเมิน และการตรวจวัดประเด็นความเสีย่ งด้านต่างๆ โดย
ระบบอัตโนมัตใิ ห้มากยิง่ ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุ น
8. การกากับและควบคุมที่ดี
การกากับและควบคุมที่ดี เป็ นการประกันความเสี่ยงองค์กรที่สาคัญ เมื่อเกิดความเชื่อมันว่
่ า
กระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั จะได้รบั การกากับ ดูแลอย่างเพียงพอ และมันใจได้
่
ว่าจะมี
การดาเนินการเป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บริษทั ได้
กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเพื่อมุ่งความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย
การดาเนิ น ธุ รกิจด้านต่ างๆ ของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้ การก ากับและควบคุ มที่ดีมปี ระเด็นที่ส มควร
พิจารณา ดังนี้
(1) มีก ารก าหนดนโยบาย และข้อ กาหนดทางด้านการกากับและการควบคุ ม งานไว้อ ย่าง
ชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษทั
(2) การสื่อสารวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ มีการบันทึกอย่างเป็ นทางการ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสามารถใช้ในการตรวจสอบ
อ้างอิงได้
(3) มีระเบียบการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ทีค่ รอบคลุมภารกิจทีส่ าคัญของบริษทั ในทุกด้าน โดย
มีการประกาศสื่อสารให้พนักงานได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
(4) มีข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดอื่นๆ และฝา่ ยบริหารระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
(5) มีระเบีย บเกี่ยวข้อ งกับ การอนุ มตั ิรายการทางการเงิน และมีกระบวนการเช็ค สอบที่ม ี
ประสิทธิภาพ
(6) มีการประชุมเพื่อรับทราบ และทบทวนผลการกากับและควบคุมการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษทั โดยฝา่ ยบริหารนาเสนอและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
(7) กาหนดให้มกี ระบวนการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในระดับต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง จนถึงระดับคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนในฐานะของผูก้ ากับควบคุมการทางาน
(8) รายงานผลการปฏิบตั งิ านในทุกระดับ จะต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีบนั ทึกลง
ลายมือชื่อของผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
(9) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กระบวนการร้อ งเรีย นอย่ า งเป็ น ทางการ (Whistleblower) เพื่ อ ส่ ง
สัญญาณเตือนสาหรับกิจกรรมทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือผิดปรกติ
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9. การตรวจสอบภายในของกิ จการ (Internal Audit)
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเทีย่ งธรรม และการให้
คาปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึง่ จัดให้มขี น้ึ เพื่อเพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ดขี น้ึ การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถงึ เป้าหมายทีว่ างไว้ดว้ ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็ นระบบและเป็ นระเบียบ
(ทีม่ า : The Institute of Internal Auditors : IIA)
การที่บริษทั จะสามารถดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นเป็ นปรกติ ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ แต่ เนื่ อ งจากสภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอกขององค์ก ร มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ เป็นความเสีย่ งต่อการทีบ่ ริษทั จะสามารถ
บรรลุจดุ มุ่งหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทีไ่ ด้กาหนดไว้ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สามารถทราบ
ได้ว่า มีการปฏิบตั งิ านหรือกระบวนการทางธุรกิจในส่วนใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามพันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแผนงานต่างๆ ของบริษทั ทีไ่ ด้กาหนดไว้ เพื่อคณะกรรมการบริษทั และฝ่าย
บริหาร จะได้ร่วมกันดาเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
การตรวจสอบภายในกิจการทีด่ ี เป็นหลักประกันความเสีย่ งขององค์กรทีส่ าคัญ โดยสามารถ
พิจารณาในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลทีด่ ี (Good Governance) และความโปร่งใส ในการ
ปฏิบตั ิงาน (Transparency) ป้อ งกันการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริต และเป็ นการลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
(2) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และรายงานตามหน้ าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility
and Accountability) ทาให้องค์กรได้ขอ้ มูลหรือรายงานตามหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบ และเป็ น
พื้ น ฐานของหลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้
(Auditability)
(3) ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด ประสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลของการปฏิ บ ัติ ง าน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององค์ก ร เนื่ อ งจากการตรวจสอบภายในเป็ นการ
ประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบตั ิงาน จึงเป็ นข้อมูลที่สาคัญ ที่
ช่ ว ยปรับ ปรุง ระบบงานให้ ส ะดวก รัด กุ ม ลดขัน้ ตอนที่ซ้ า ซ้ อ นและให้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ ต ลอดเวลา ช่ว ยลดเวลาและค่ าใช้จ่าย เป็ น สื่อ กลางระหว่างผู้บ ริห ารและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในการประสานและลดปญั หาความไม่เข้าใจในนโยบาย
(4) เป็ นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็ นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานทีเ่ ป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
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(5) ให้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมชิ อบหรือการทุจริต
ในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ เพื่อเพิม่ โอกาสของ
ความสาเร็จของงาน
(6) มีหน่ วยงานด้านตรวจสอบภายใน ที่เป็ นอิสระจากการกากับควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าทีก่ ากับ ดูแล โดยตรง เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอานาจกับฝา่ ย
บริหาร
(7) มีการจัดทารายงานการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ คาปรึกษาแนะนา และ
ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ให้ฝา่ ยบริหารได้รบั ทราบและนาไปดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
(8) การตรวจสอบการด าเนิ น นโยบายและกลยุ ท ธ์ท างธุ รกิจ ด้า นต่ า งๆ รวมทัง้ กิจ กรรม
ทางการบริหาร ที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (Non-financial Activities) ของฝ่ายบริหารจะ
เป็นประเด็นทีส่ าคัญทีห่ น่ วยงานตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญ
มากยิง่ ขึน้
(9) การตรวจสอบเป็ นเครื่องมือสาคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร การร่วมมืออย่าง
ใกล้ชดิ กับฝ่ายบริหาร และการสนองประโยชน์ในเชิงการบรรลุจดุ มุ่งหมายขององค์กรเป็ น
สาคัญ ถือเป็นพันธะกิจทีส่ าคัญของงานตรวจสอบ
10. การบริ หารและวัดผลการดาเนิ นงาน (Performance Management and Measurement)
การที่บริษัทสามารถทราบได้ต ลอดเวลาว่า บริษัท ได้ดาเนินงานด้านต่ างๆ มีค วามก้าวหน้ า
เพียงใดมีผ ลการดาเนิ นงานเป็ นอย่างไร การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้านต่ างๆ ได้ก่ อ ผลลัพธ์เป็ น
อย่างไรบ้าง เป็ นไปตามเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ท่กี าหนดไว้ หรือไม่ เพียงใด สมควรต้องพิจารณา
ปรับปรุงงานในส่วนใดบ้าง เป็ นการประกันความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ให้มนใจ
ั่
ได้ ว่ า การด าเนิ น นโยบาย กลยุ ท ธ์ หรือ กิจ กรรมใดๆ เป็ น ไปในแนวทางที่ถู ก ต้ อ งหรือ ไม่ จะต้ อ ง
ปรับเปลีย่ นสิง่ ใดบ้าง เพื่อลดความเสีย่ ง หรือโอกาสทีธ่ ุรกิจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
การบริหารและวัดผลการดาเนินงาน จึงเป็นเครือ่ งมือที่สาคัญยิง่ ในการประกันความเสีย่ ง
หากเปรียบการบริห ารและวัดผลการดาเนินงานเสมือ นการเดินทาง จุดมุ่งหมายที่จะไป คือ
เป้าหมายของบริษัทในแต่ ละปี การวางแผนการเดินทาง เปรียบเหมือนกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริษทั การจะเดินทางไปบนถนนเส้นใด ก็คอื กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ หลักกิโลเมตรทีเ่ ดินทางผ่าน
มา (Mile Stones) เป็ นเหมือนการวัดผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของบริษทั เพื่อจะได้ทราบว่า
การดาเนินงานของบริษทั มีความก้าวหน้ าเพียงใด ใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือยัง ถ้าผล
ผิดไปจากทีค่ วรจะเป็ น ก็คอื ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ว่า จะไม่สามารถเดินทางถึงที่หมายได้ตามกาหนด หรือ
การดาเนินงานผิดพลาด
การบริหารและวัดผลการดาเนินงานทีด่ ี เพื่อเป็นหลักประกันความเสีย่ งของธุรกิจ สมควร
พิจารณาในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
(1) การดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั มีการกาหนดวัตถุประสงค์ จุดมุง่ หมาย และเป้าหมาย
การดาเนินงานว่าต้องการให้บรรลุผลลัพธ์ในด้านใดบ้าง
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(2) มีกระบวนการตรวจประเมิน และวัดผลการดาเนินงานของภารกิจต่างๆ ของบริษทั ในทุกระดับ
(3) ทุกหน่ วยงานของบริษัท จะต้องมีการพิสูจน์ยนื ยัน (Self-declare) ผลการดาเนินงานของ
ตน นาเสนอเพื่อ พิจารณาตามสายการบังคับบัญ ชาอย่างต่ อเนื่อง สม่ าเสมอตามเวลาที่
กาหนด
(4) มีการจัดทาแผนบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Planning) สาหรับพนักงานทุกคน
และหน่วยงานทุกหน่ วยงาน ทีม่ คี วามสอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษทั
(5) มีการกาหนดตัวชี้วดั ผลงานในทุกๆ ด้านที่มคี วามสาคัญ (Key Performance Indicators)
อย่างครบถ้วน และมีความสมดุลเหมาะสม (Balanced) ทัง้ ด้านการเงิน และทีไ่ ม่ใช่การเงิน
สามารถนาไปใช้เพื่อการบริหาร การตัดสินใจ และการดาเนินยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของ
บริษทั เพื่อควบคุมความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
(6) มี ก ารพั ฒ นาจัด ท ารายงานตั ว ชี้ ว ัด ผลงานหลั ก ในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ในรู ป ของ
Management Dashboard โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วระดับหนึ่งมีความเป็ นปจั จุบนั ฝ่ายบริหารสามารถเรียกใช้ได้
อย่างทันการ
(7) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของทุกหน่ วยงาน นาเสนอตามสายงานเพื่อให้มกี าร
พิจารณาอย่างเป็ นทางการโดยผู้บงั คับบัญชาและคณะกรรมการบริหาร ตามระยะเวลาที่
กาหนด
(8) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษทั นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
11. ก ารบ ริ ห ารข้ อ มู ล แ ล ะเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ (Data Management and Information
Technology)
บริษัท ที่ม ีข้อ มูล เพื่อ การบริห ารอย่า งเพีย งพอ มีเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ท ัน สมัย สามารถ
ประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ย่อมมีขอ้ ได้เปรียบในการบริหารและ
การดาเนินงานทางธุรกิจในด้านต่างๆ ของกิจการ ซึ่งจะช่วยประกันความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
ได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ทีข่ าดแคลนข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทางธุรกิจ
การจะเป็ นองค์กรที่มขี ดี ความสามารถสูงทางด้านสารสนเทศ สามารถควบคุมความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึน้ จากการใช้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง หรือครบถ้วนได้ องค์กรจะต้องร่วมกันสร้างและพัฒนาขึน้ มาเอง
โดยอาจพิจารณาในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
(1) การส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ขอ้ มูล และสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ในเรือ่ งต่าง ๆ
(2) สร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับประเด็นของข้อมูลระหว่างข้อมูล ข้อเท็จจริง
(Fact) กับ ความเชื่อ (Belief) ความรูส้ กึ (Feeling) และความคิดเห็น (Opinion) ซึ่ง
มิตขิ องความน่าเชื่อถือทีแ่ ตกต่างกัน
(3) ความเข้าใจเกีย่ วกับมิตขิ องข้อมูล ข่าวสาร ทีม่ รี ะดับทีแ่ ตกต่างกัน ระหว่างตัวข้อมูล
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ั ญา (Wisdom)
(Data) สารสนเทศ (Information) ความรู้ (Knowledge) และภู ม ิป ญ
เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ จ่ี ะค้นหาคาตอบของสิง่ ต่างๆ ให้ถ่องแท้มากยิง่ ขึน้
(4) คุณค่าของข้อมูลมักจะเกีย่ วข้องกับเวลาทีเ่ กิดขึน้ ของข้อมูลนัน้ ๆ โดยจะต้อง
พิจารณาเรือ่ งของอดีต (Past) ปจั จุบนั (Present) และอนาคต (Future) ด้วยเสมอ
(5) ข้อมูลเกิดขึน้ ทีห่ น่วยงานใด หน่วยงานนัน้ ๆ จะต้องเป็นผูบ้ นั ทึกข้อมูล เพื่อความ
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ
(6) การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนให้การประมวลข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล และสารสนเทศ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุ นการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ของบริษทั ได้
(7) ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และภูมปิ ญั ญาในการดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ น
ทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าของกิจการ บริษทั จะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ ี
• ตัวข้อมูล ความรู้ จัดเก็บไว้อย่างไร อยูท่ ต่ี วั บุคคล หรือมีเอกสารคู่มอื หรือ File
• กระบวนการเรียนรูม้ กี ารสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ / ข้อมูล การสอนงาน
การฝึกอบรม
• ตัวบุคคล หรือพนักงานมีความสนใจเรียนรูเ้ พียงใด พัฒนาตนเองอย่างไร
• สภาพแวดล้อมขององค์กรมีความอบอุ่น เปิดเผยเพียงใด ทีจ่ ะสนับสนุ นให้
เกิดการสื่อสาร การแลกเปลีย่ นข้อมูล การถกเถียง โต้แย้ง และการเรียนรู้
อย่างไร
• องค์กร หรือบริษทั มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ การใช้ขอ้ มูล การ
ประมวลข้อมูล อย่างเพียงพอหรือไม่
(8) การบริหารระบบงานสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• การบันทึกข้อมูล โดยเจ้าของกระบวนการทีเ่ กิดข้อมูลขึน้ (Process / Data
Owner)
• การประมวลข้อมูลทีด่ ี ตามความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
• ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาต
• การจัดการระบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อ
• การพัฒนาและการใช้โปรแกรมเพื่อการประมวลผล
• การจัดทารายงาน และ การนาเสนอสารสนเทศเพื่อการบริหาร
• Work Station Management and Work from Home
• Batch and Real Time Processing
• System Integration and Inter Face

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

บริษัท เด็ม โก้ จ ากัด (มหาชน) ตระหนั ก ดีว่ า การบริห ารความเสี่ย งที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
หมายถึง ขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ด้วยความมันคง
่ ยังยื
่ น และมีเสถียรภาพ แสดง
ถึงความรับผิดชอบทีบ่ ริษทั พึง่ มีต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ สังคม และบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสี ยกับการ
ดาเนินงานของบริษทั ซึง่ ถือเป็นนโยบายและปรัชญาการบริหารงานของบริษทั ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
และมีแต่จะปรับปรุง พัฒนา ขีดความสามารถให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

ภาคผนวก
ก. ตัวอย่างการระบุประเด็นความเสี่ยงตามกระบวนการทางธุรกิ จ
ข. ตัวอย่างการระบุตวั ชี้วดั ความเสี่ยง

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

ภาคผนวก ก.
ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยง ตามกระบวนการทางธุรกิ จ กลุ่มที่ 1
กระบวนการทางธุรกิ จของบริ ษทั (Business Processes)
1. การจัดการตลาด
1.1 การจัดทาแผนการตลาด
1.2 การติดตามและประเมินผล
1.3 การวิจยั ตลาดเพื่อสารวจความพึงพอใจของสินค้าและบริการ
1.4 การบริหารตราสินค้า
2.การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่
2.1 การประเมินความต้องการของตลาด และการพัฒนาแนวคิด
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
2.2 การวางแผนและการออกแบบ (ผลิตภัณฑ์และแม่พมิ พ์)
2.3 การขออนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ใหม่และการกาหนดราคา
2.4 การแนะนาผลิตภัณฑ์ก่อนขาย และการติดตามผลการขาย
3. การขาย
3.1 การรับคาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
3.2 การอนุมตั กิ ารสั ่งซือ้ จากลูกค้าและเงื่อนไขการขาย
3.3 การส่งมอบสินค้า
3.4 การบันทึกลูกหนี้
3.5 การรับ/ชาระเงินจากลูกหนี้
3.6 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ (Customer Master File)
4. การให้บริการหลังการขาย
4.1 การจัดการข้อร้องทุกข์
4.2 การรับเคลมสินค้า
5. การผลิ ต
5.1 การวางแผนการผลิต
5.2 การผลิต
5.3 การคานวณ การปนั ส่วนต้นทุนการผลิต
5.4 การควบคุม By Product ทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิต
5.5 การบรรจุหบี ห่อ
6. การจัดซื้อ
6.1 การประเมินผูข้ ายและผูร้ บั เหมาช่วง สาหรับผลิตภัณฑ์
6.2 การขอซือ้
6.3 การคัดเลือกผูข้ าย
6.4 การจัดซือ้ / จัดจ้าง
6.5 การรับซอง / การตรวจรับงาน
6.6 การบันทึกเจ้าหนี้
6.7 การจ่าย / ชาระเงินเจ้าหนี้
6.8 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเจ้าหนี้ (Vendor Master File)

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Areas)
1.1 การจัดทาแผน ขาดข้อมูลทีส่ มบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้อง
1.2 ผลการวิจยั ตลาดผิดพลาด

2.1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด
2.2 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าช้ากว่าคูแ่ ข่งขันมาก

3.1 ลูกค้าไม่พอใจสินค้า เรียกเก็บเงินไม่ได้
3.2 เอกสารข้อมูลลูกหนี้สญ
ู หาย

4.1 สินค้าแตกหัก เสียหาย ระหว่างการขนส่ง
4.2 ลูกค้าร้องเรียนสินค้าด้อยคุณภาพ
5.1 เกิดการสูญเสียจานวนมากในกระบวนการผลิต
5.2 การผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด

6.1 จัดซือ้ สินค้าในราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด
6.2 สินค้าไม่ได้มาตรฐาน

65

บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
กระบวนการทางธุรกิ จของบริ ษทั (Business Processes)
7. การบริหารสิ นค้าคงเหลือ
7.1 การรับวัตถุดบิ จากผูข้ าย
7.2 การรับสินค้าจากการผลิต
7.3 การจัดส่งสินค้า
7.4 การโอนสินค้า
7.5 การจัดเก็บและทาลายของเสีย
7.6 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
7.7 การจัดเก็บแฟ้มสินค้าคงเหลือ
8. การควบคุมคุณภาพ
8.1 การควบคุมเครื่องมือวัด
8.2 การกาหนดมาตรฐานการตรวจวัดและการวางแผนการ
ตรวจวัด
8.3 การสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานและการบันทึกผล
8.4 การจัดเก็บเครื่องมือวัด
8.5 การตรวจและทดสอบวัตถุดบิ
8.6 การตรวจและทดสอบงานระหว่างผลิต
8.7 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขนั ้ สุดท้าย
9. การซ่อมบารุง
9.1 การวางแผนการซ่อม
9.2 การซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสีย
9.3 การซ่อมบารุงเชิงป้องกัน / การตรวจเช็คเครื่องจักร
9.4 การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
10. การจัดการทรัพย์สินถาวร
10.1 การอนุมตั งิ บประมาณและการซือ้ ทรัพย์สนิ
10.2 การโอนทรัพย์สนิ
10.3 การจาหน่ายและตัดจ่ายทรัพย์สนิ
10.4 การคิดและการปนั ส่วนค่าเสื่อมราคา
10.5 การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
10.6 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลสินทรัพย์ถาวร
11. การบริหารด้านบัญชีและการเงิน
11.1 การบัญชี
11.2 การปรับปรุงรายการและการปิ ดบัญชี
11.3 การจัดทารายงานการเงินและรายงานเพื่อผูบ้ ริหาร
11.4 การเงิน
11.5 การบริหารเงิน / สภาพคล่อง
11.6 งบประมาณ
11.7 การจัดทาแผนและงบประมาณ
11.8 การเบิกใช้ / โอน งบประมาณ
11.9 การติดตามการใช้งบประมาณ

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Areas)
7.1 สินค้าเสียหายจากการจัดเก็บ ทีค่ ลังสินค้า
7.2 สินค้าสูญหาย ที่คลังสินค้า

8.1 คุณภาพสินค้า ไม่ได้มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
8.2 การตรวจสอบคุณภาพกระทาไม่ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนด

9.1 ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุงสูงกว่าประมาณการมาก
9.2 ไม่มกี ารซ่อมบารุงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้

10.1 การตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ ไม่ถูกต้อง
10.2 ไม่มกี ารตรวจนับทรัพย์สนิ ตามมาตรฐานที่
กาหนด

11.1 การบันทึกรายการทางการบัญชีไม่ถูกต้อง
11.2 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยเกินกว่างบประมาณ
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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)
กระบวนการทางธุรกิ จของบริ ษทั (Business Processes)
12. การจัดการทรัพยากรบุคคล
12.1 การรับสมัครพนักงานและเลิกจ้างพนักงาน
12.2 การฝึ กอบรมและพัฒนา
12.3 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
12.4 การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
12.5 การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลพนักงานและเงินเดือน
13. การจัดการด้านกฎ ระเบียบ ความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม
13.1 การสอบทานข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
13.2 การติดตาม การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ด้านกฎระเบียบ
13.3 การประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย
13.4 การนาไปใช้และการดาเนินการด้านความปลอดภัย
13.5 การควบคุมและติดตาม การแก้ไข และการตรวจสอบด้าน
สิง่ แวดล้อม
14. การควบคุมทั ่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.1 การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.2 การจัดหาและดูแลระบบ
14.3 การดาเนินการด้านระบบ (System Operation)
14.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Areas)
12.1 การเลิกจ้างพนักงาน ไม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย
12.2 พนักงานทุจริต

13.1 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของโรงงาน ไม่
เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
13.2 น้ าเสียในกระบวนการผลิตรั ่วไหลสูแ่ หล่งน้ า
ธรรมชาติ โดยไม่ได้บาบัด

14.1 ระบบงานสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้
14.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษทั รั ่วไหล
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บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงตามกระบวนการทางธุรกิ จ กลุ่มที่ 2
กระบวนการทางธุรกิ จ
(Business Processes)
1. การออกแบบทางวิศวกรรม
2. การบริหารโครงการ
3. การจัดซือ้ จัดจ้าง
4. การคานวณ และเสนอราคาประมูล
5. การคัดเลือก Sub-contractor
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
7. การควบคุมงานก่อสร้าง
8. การติดตัง้ เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
9. การทดสอบเครื่องมือ และ อุปกรณ์
10. การจัดทาเอกสารส่งมอบงาน
11. การบริหารทางการเงิน
12. การบันทึกรายการทางการบัญชีและ
การเงิน
13. การบริหารและควบคุมทรัพย์สนิ บริษทั
14 .การบริหารการลงทุน
15. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

ประเด็นความเสี่ยง (Risk Areas)
1.1 การออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
1.2 การออกแบบผิดพลาดในการคานวณทางวิศวกรรม
2.1 ค่าใช้จา่ ยโครงการ เกินกว่างบประมาณมาก
2.2 งานโครงการเสร็จล่าช้า ไม่เป็ นไปตามสัญญา
3.1 สินค้าผิดสเปค คืนของไม่ได้
3.2 สินค้ามีราคาสูงกว่าประมาณการมาก
4.1 การคานวณราคาไม่ครบถ้วนตาม TOR
4.2 การเสนอราคาประมูลต่ากว่าต้นทุนจริง
5.1 Sub-contractor มีปญั หาสภาพคล่อง งานล่าช้า
5.2 Sub-contractor ทางานไม่ได้มาตรฐานตามข้อกาหนดใน TOR
6.1 พนักงานทุจริต
6.2 ไม่สามารถจ้างพนักงานทดแทนได้ทนั ความต้องการ
7.1 งานก่อสร้างไม่เป็ นไปตามแบบ
7.2 งานก่อสร้างผิดขัน้ ตอน ต้องรือ้ ทาใหม่
8.1 เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงในระหว่างการติดตัง้ อุปกรณ์เสียหาย
8.2 การติดตัง้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เป็ นไปตามแบบ
9.1 การทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ผดิ พลาด Type 1 Error
9.2 การทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ผดิ พลาด Type 2 Error
10.1 การจัดทาเอกสาร Final Completion ล่าช้า ส่งมอบงานไม่ได้
10.2 การสรุปรายการงานเพิม่ /ลด ไม่ครบถ้วน
11.1 บริษทั ถูกปรับลดอันดับเครดิต ทาให้ต้นทุนดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้
11.2 บริษทั ขาดสภาพคล่อง จากการเรียกเก็บเงินล่าช้า
12.1 มีการบันทึกรายการทางการบัญชีผดิ พลาด
12.2 เกิดความผิดพลาดในการตัง้ รายการสารองตามมาตรฐานบัญชีใหม่
13.1 ทรัพย์สนิ ของบริษทั สูญหายจานวนมาก
13.2 การคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง
14.1 การตัดสินใจลงทุนผิดพลาด
14.2 ผลตอบแทนการลงทุน ต่ากว่าประมาณการมาก
15.1 ข้อมูลในระบบไม่เป็ นปจั จุบนั ไม่ Up-date
15.2 ระบบงานของบริษทั ใช้งานไม่ได้ System Shutdown
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่าง การระบุตวั ชี้วดั ความเสี่ยง กลุ่มที่ 1
ประเด็นความเสี่ยง / Risk Areas
1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 กลยุทธ์ดา้ นการตลาด
1.2 กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาองค์กร
1.3 กลยุทธ์ดา้ นการลงทุน
1.4 กลยุทธ์ดา้ นลูกค้า
2. ความเสีย่ งด้านการเงินและด้านบัญชี (Financial and
Accountant Risk)
2.1 สภาพคล่องของกิจการ
2.2 มูลค่ากิจการ
2.3 ต้นทุนทางการเงิน
2.4 การบริหารสินทรัพย์
2.5 การบันทึกบัญชี
2.6 การวิเคราะห์ทางธุรกิจการเงิน
3. ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
3.1 กระบวนการประมูลงาน
3.2 กระบวนการบริหารโครงการ
3.3 กระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก
3.4 กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ านให้ถูกต้อง (Compliance Risk)
4.1 การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ กลต.
4.2 การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามสัญญาก่อสร้าง
4.3 การปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี
4.4 การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
5. ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
5.1 เทคโนโลยีดา้ นการบริหารพลังงาน (Grid Management)
5.2 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแบตเตอรี
5.3 การเกิดหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ในระดับชุมชน
5.4 เทคโนโลยี Block Chain

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

Key Risk Indicators
1.1 อัตราส่วนกลุ่มลูกค้าแยกประเภท (จานวนราย และจานวนเงิน)
1.2 อัตราส่วนรายได้แยกตามประเภทของธุรกิจ
1.3 อัตราส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อพนักงาน 1 คน
1.4 อัตรากาไรขัน้ ต้นแยกประเภทตามกลุ่มลูกค้า
1.5 Employee Engagement Rate

2.1 ROA and ROE
2.2 Debt to Equity Ratio
2.3 อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชี ต่อ มูลค่าตลาด (หุน้ )
2.4 Asset to Liability Ratio
2.5 Quick Ratio
2.6 Cost to Income Ratio
3.1 อัตราส่วนงานทีป่ ระมูลได้ กับงานทีย่ ่นื ประมูล
3.2 อัตราผลตอบแทนรายโครงการ
3.3 อัตราส่วนวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก
3.4 จานวนทรัพย์สนิ ทีส่ ญ
ู หาย และเสียหาย
3.5 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการจัดซือ้
4.1 รายงานการกากับควบคุมการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด กลต.
4.2 รายงานการตรวจงานโครงการตามแผนก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
4.3 รายงานการปฏิบตั งิ านบัญชี และการสอบบัญชี
4.4 รายงานการตรวจสอบ และควบคุมการก่อสร้าง
4.5 จานวนค่าปรับการปฏิบตั ติ ามสัญญา
5.1 ความต้องการเทคโนโลยีล้าสมัยของลูกค้า เจ้าของโครงการ จาก TOR
5.2 รายงานแผนพลังงานของประเทศ
5.3 รายงานการลงทุนใหม่ๆ และ การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน
5.4 อัตราส่วนพลังงานไฟฟ้าสารองของประเทศ
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ประเด็นความเสี่ยง / Risk Areas

Key Risk Indicators

6. ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Risk)
6.1 ความต้องการพลังงานสะอาด (Green Energy)
6.2 กระแสความต้องการรักษาสิง่ แวดล้อม
6.3 มาตรฐานการเป็ นองค์กรทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยั ่งยืน
(Sustainable Development Organization)
6.4 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ที่เข้มงวด
7. ความเสีย่ งวิกฤตฉุ กเฉินเฉพาะกิจ (Emergency & Crisis Risk)
7.1 การลงมติวาระต่างๆในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ที่
เกิดจากความขัดแย้งของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
7.2 ปญั หาขัดแย้งและการแข่งขันทางธุรกิจ หากล่าช้าใน
การตัดสินใจหรือการเจรจาต่อรอง อาจทาให้เกิดความ
เสียหายและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6.1 Compliance Rate ทางด้านสิง่ แวดล้อม ตามข้อกาหนด
เกณฑ์ขนั ้ ต่าของทางการ
6.2 หลักเกณฑ์ทางด้านการส่งเสริมความเป็ นองค์กรแห่งความ
ยั ่งยืน
6.3 รายงานการปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ISO 14000
6.4 รายงานการลงทุนด้านพลังงานสะอาด

คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง

7.1 การเจรจากับลูกค้า พันธมิตรหรือคูแ่ ข่งทางธุรกิจมีแนวโน้ม
หรือเงื่อนไขบางประการที่ไม่ได้เป็ นไปตามคาดหมาย
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ตัวอย่าง การระบุปัจจัยเสี่ยง และตัวชี้วดั ความเสี่ยง กลุ่มที่ 2
Risk Areas
1. การออกแบบไม่ถูกต้อง
- ความครบถ้วนตาม TOR
- ความถูกต้องทางเทคนิค
วิศวกรรม
2. การบริหารโครงการผิดพลาด
- Cost Over Budget
- เสร็จไม่ทนั ส่งมอบงาน
- การแก้ไขงาน / Rework

Risk Factors

1.1 ผูอ้ อกแบบ
1.2 ข้อมูลประกอบการออกแบบ
1.3 เวลาทีใ่ ช้ในการออกแบบ
1.4 การแก้แบบโดยเจ้าของ
2.1 ผูบ้ ริหารโครงการ
2.2 งบประมาณโครงการ
2.3 Sub - contractor
2.4 แบบก่อสร้าง
2.5 เวลาสาหรับโครงการ
3. การเสนอราคาประมูลผิดพลาด 3.1 การคานวณราคาผิดพลาด
3.2 การทาความเข้าใจ TOR ผิดพลาด
3.3 ราคาวัสดุ อุปกรณ์เปลีย่ นแปลงสูง
4. การจัดซื้อ ผิดพลาด ราคาสูง
4.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสินค้า
4.2 ความรูเ้ กีย่ วกับผูข้ าย
4.3 ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะตลาด
4.4 ทักษะการเจรจาต่อรอง
5. การควบคุมงานก่อสร้าง
5.1 Sub - contractor
ผิดพลาดมีการแก้ไขงาน เป็น
5.2 ความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบ
จานวนมาก
5.3 การกากับควบคุมของหัวหน้างาน
5.4 คุณภาพของวัสดุ
6. พนักงานทุจริต
6.1 หัวหน้างาน
6.2 การควบคุมงาน
6.3 ระเบียบปฏิบตั งิ าน
7. ทรัพย์สนิ ของบริษทั สูญหาย
7.1 ทะเบียนทรัพย์สนิ
7.2 การตรวจนับทรัพย์สนิ
7.3 การบันทึกรายการทรัพย์สนิ
8. เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงในการ
8.1 คุณภาพของอุปกรณ์
ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
8.2 ความรูค้ วามสามารถของพนักงานผูต้ ดิ ตัง้
8.3 ผูค้ วบคุมงาน
9. ระบบงานสารสนเทศใช้งาน
9.1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ Servers
ไม่ได้
9.2 Application and Software
9.3 LAN and Networks
9.4 Users
9.5 Computer Virus

Risk Indicators
1.1 การร้องเรียนจาก
- ผูจ้ ดั การโครงการ
- ผูค้ วบคุมงาน
- เจ้าของโครงการ
2.1 Progress Report
2.2 รายการขอแก้ไขงาน
2.3 รายงานค่าใช้จ่ายโครงการ

3.1 รายงานการตรวจสอบราคา

4.1 รายงานการวิเคราะห์ราคาและ
แนวโน้มราคาตลาดสาหรับสินค้ารายการ
สาคัญๆ
5.1 รายงานการปฏิบตั งิ านประจาวัน
5.2 รายงานเหตุการณ์ผดิ ปรกติ

6.1 รายงานเหตุการณ์ผดิ ปรกติ

7.1 รายงานการตรวจนับทรัพย์สนิ

8.1 รายงานอุบตั เิ หตุการทางาน
8.2 รายงานเหตุการณ์ผดิ ปรกติ
9.1 รายงานเหตุการณ์ผดิ ปรกติ
9.2 System Notification

หมายเหตุ : (1) Risk Area คือ ประเด็นทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง
(2) Key Risk Factor คือ เป็ นตัวชีบ้ อกความเสีย่ งล่วงหน้า (Early Warning) ทีท่ าให้เราสามารถหรือ
ั
มีเวลาทีจ่ ะแก้ปญหาได้
ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นเหตุการณ์รา้ ยแรง
ั
(3) Risk Indicator คือ เป็ นตัวชีบ้ อกความเสีย่ ง ทีท่ าให้สามารถหรือ มีเวลาทีจ่ ะแก้ปญหาได้
ก่อนทีจ่ ะ
กลายเป็ นเหตุการณ์รา้ ยแรง
คู่มอื การบริหารความเสีย่ ง
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