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1. กรอบแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง
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วตัถุประสงค์
OBJECTIVES

ปัจจัยน าเข้า
INPUTS

กจิกรรม
PROCESSES

ผลผลติ
OUTPUTS

ผลลพัธ์
OUTCOMES

ผลสัมฤทธ์ิ 
RESULTS

ความประหยัด

ความมีประสิทธิผล

ความมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่
Doing the things right

ท าในส่ิงทีถู่กต้องหรือไม่
Doing the right things

กรอบแนวคดิ เร่ืองการวดัผลสัมฤทธ์ิ
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ความเส่ียงคืออะไร
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1.1 ความเส่ียงคืออะไร
เหตุการณ์หรือการกระท าทีอ่าจจะเกดิขึน้

(Potential Event) และมผีลท าให้องค์กร        
เสียหายหรือไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ /   
เป้าหมายทีก่ าหนด

วดัความเส่ียงโดยพจิารณาจากผลกระทบต่อ
เป้าหมาย กลยุทธ์ และวตัถุประสงค์ขององค์กร
และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้

ความเส่ียง = โอกาส x ผลกระทบ   
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ท าไมต้องมีการบริหารความเส่ียง

 เป็นแนวทางทีช่่วยให้องค์กรมุ่งสู่ Good Governance

 SET ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนฯ ปฏิบัตติามหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ี15ข้อ  ซ่ึงมี Risk Management รวมอยู่ด้วย

 เป็นหน้าทีข่องผู้บริหารองค์กรทีต้่องจัดให้มรีะบบบริหาร

ความเส่ียงเพ่ือสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร และ Stakeholder

 สาเหตุของความล้มเหลวขององค์กรส่วนหน่ึงมาจากการที่ไม่มี

ระบบบริหารความเส่ียง
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1.1 (1) ตัวอย่างการวดัโอกาสที่อาจเกดิขึน้

โอกาสทีอ่าคารจะถกูไฟไหม ้

โอกาสทีร่ะบบคอมพวิเตอรจ์ะตดิไวรัส

โอกาสทีอ่ตัราดอกเบีย้จะขึน้อกี1%  

ในปี 2550

โอกาสทีจ่ะเกดิแผน่ดนิไหวใน ปี 2550

โอกาสทีพ่นักงานคนเกง่ลาออก 10%

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5
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1.1 (2) ตัวอย่างการวดัผลกระทบ

 ผลกระทบทีอ่าคารจะถกูไฟไหม้

 ผลกระทบจากระบบคอมพวิเตอร์

จะตดิไวรสั

 ผลกระทบทีอ่ตัราดอกเบีย้ข ึน้อกี

1% ในปี 2550

 ผลกระทบจากแผน่ดนิไหว

 ผลกระทบทีพ่นกังานคนเกง่

ลาออก 10%

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5
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1.1 (3) ผลกระทบ
ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ไม่ได้วดัเป็นตัวเงินเพยีง

อย่างเดียว

 ทรัพย์สิน ทรัพยากรอ่ืนๆ และบุคลากร
 รายได้และช่ือขององค์กร
 ต้นทุนกจิกรรม
 ประชาชน ชุมชน
 ผลการปฏิบัติงาน
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1.1 (3) ผลกระทบ (ต่อ)

ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ไม่ได้วดัเป็นตัว
เงนิเพยีงอย่างเดยีว (ต่อ)
 เวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ส่ิงแวดล้อม

 ช่ือเสียง ค่านิยม และคุณภาพชีวติ

 พฤติกรรมองค์กร
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1.2 ประเภทของความเส่ียง

• Externally-driven (environment)

– Competitors, Legal &Regulatory, Capital &Financial 

Markets, Industry, Catastrophic events etc

• Internally-driven (process)

– Operation, IT, Financial, Fraud, empowerment,

Information for decision making  

จ าแนกตามแหล่งที่มา : -
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1.2 ประเภทของความเส่ียง
จ าแนกตามการด าเนินงาน :-
 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์
 ความเส่ียงด้านการเงิน และงบประมาณ
 ความเส่ียงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง และบริหารสัญญา
 ความเส่ียงด้านบ ารุงรักษา และบริหารจัดการระบบ
 ความเส่ียงด้านการบริหารงานบุคคล
 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน

ฯลฯ
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1.2 (1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์

 การด าเนินกลยุทธ์ทีผ่ดิพลาด หรือไม่เหมาะสม
 การไม่ปฏิบัตติามกลยุทธ์
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตอิย่างไม่เหมาะสม
 คุณภาพการบริหารไม่ด/ีความไม่เหมาะสม

ในการจัดการ
 ใช้คน/เงิน/ส่ิงของ ในการด าเนินงานไม่เหมาะสม  

- - - ร่ัวไหล/เสียหาย
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1.2 (2) ความเส่ียงด้านการเงินและงบประมาณ

 การก าหนดแนวทาง  แผนการจัดการ  และการควบคุม
การใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม 

 การก าหนดนโยบายและวธีิการทางบัญชี ไม่เหมาะสม
 การวางระบบตลอดจนการบันทึกบัญชี และรายงาน

ทางการเงินที่ผดิพลาด
 ความไม่ปลอดภัยในการเกบ็รักษาเงินสด และเอกสาร

แทนตัวเงิน
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1.2 (3) ความเส่ียงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารสัญญา

การจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่มีหลกัเกณฑ์การปฏบิัติที่ดี
การจัดซ้ือจัดจ้างที่ขาดการวางแผน
การจัดซ้ือจัดจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบัฯ
ข้อก าหนด/ข้อบังคบัของสัญญา    ท าให้องค์กร

ได้รับความเสียหาย
การบริหารสัญญาที่ผดิพลาด
การใช้ประโยชน์จากการจดัซ้ือ จดัจ้างไม่คุ้มค่า
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1.2 (4) ความเส่ียงด้านการบ ารุงรักษา
และบริหารจัดการระบบ

 การเปลีย่นแปลงของนโยบายและแผน
 การได้รับงบประมาณไม่เพยีงพอ
 การส ารวจออกแบบก่อสร้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

ไม่ถูกต้องตามหลกัวชิาการ
 การบริหารจัดการไม่ดี (ขาดคู่มือ, ขาดผู้น าทีด่)ี
 บุคลากรทีเ่กีย่วข้องไม่มศัีกยภาพ & ประสบการณ์
 ความซับซ้อนของระบบงาน
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1.2 (5) ความเส่ียงด้านการบริหารงานบุคคล

 กระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส  ไม่เป็นธรรม
 กระบวนการบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  ไม่เหมาะสม  

ไม่เป็นธรรม
 กระบวนการพฒันาไม่เหมาะสม

ไม่มีความต่อเน่ือง
 กระบวนการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
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1.2 (6) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน

 บุคลากร
 ระบบงาน
 เทคโนโลยสีารสนเทศ
 เคร่ืองมือ  อุปกรณ์
 ด้านกายภาพของส านักงาน

กระบวนการจัดการขาดความพร้อม
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1.3 แหล่งที่มาของความเส่ียง (Sources of Risks)

Commercial and legal relationships

Economic circumstances

Human behavior

Natural events

Political circumstances

Technology and technical issues

Management activities and controls

 Individual activities.
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1.4 Inherent Risk & Residual Risk

Inherent Risk คือความเส่ียงก่อนที่จะมี

มาตรการควบคุมหรือการบริหารจดัการ

Residual Risk คือความเส่ียงทีเ่หลืออยู่

หลงัจากมกีารควบคุมหรือบริหารจดัการ

เพ่ือลดโอกาสที่จะเกดิและหรือผลกระทบแล้ว
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1.5 Risk Management Concept

Inherent
Risk

Controls

Residual
Risk

Treatment
Plan(s)

Controls
Effective
controls

Desired level
of residual
risk or risk 
appetite

Cost & Benefit of controls must 
be considered

Acceptable
Residual 

Risk
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Business Risk Management

Risk Management

RISK  MANAGEMENT  PERSPECTIVE

1.6 พฒันาการของการบริหารความเส่ียง
Value  contributed

Enterprise-wide Risk Management
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1.7 ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง
ทีม่ปีระสิทธิภาพ

 ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารความเส่ียงหรือ           
เหตุการณ์ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ช่วยให้สามารถก าหนดแผนกลยุทธ์และวตัถุประสงค์                  
ที่สอดคล้องกบัความเส่ียงทีย่อมรับได้
 ช่วยให้สามารถตดัสินใจและเลือกกลยุทธ์ในการ
บริหารความเส่ียงได้ดีขึน้
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 บริหารความเส่ียงในภาพรวมและทั่วทั้งองค์กร
 สร้างโอกาสทางธุรกจิ
 จัดสรรทรัพยากรได้ดขีึน้
 การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
 ระบบข้อมูลเพ่ือการตดัสินใจดขีึน้
 ช่วยให้การวางแผนตรวจสอบภายในดีขึน้

1.7 ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง
ทีม่ปีระสิทธิภาพ



บุปผา ชวะพงษ์ 26

 ทุกคนในองค์กรมีหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง                       
ทีจ่ะกระทบต่อวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายทีรั่บผดิชอบ

 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลให้มี
นโยบายและการบริหารความเส่ียงที่มปีระสิทธิผล

 คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการสอบทาน              
ระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิผล

1.8 บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง
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 ผู้ตรวจสอบภายใน
 มีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ /   

ประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง
 ในบางองค์กรอาจท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ในการจัดระบบ ประเมินระบบการควบคุม 
จัดอบรม ประเมินความเส่ียง และก ากบัดูแล 
กระบวนการบริหารความเส่ียง

1.8บทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเส่ียง
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2. กระบวนการบรหิาร

ความเสีย่ง
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กระบวนการบริหารความเส่ียงในองค์กร

 ความเส่ียงในองค์กรมอียู่กระจดักระจาย  
ในกระบวนการท างาน

 หน่วยงานที่มีความเส่ียงต้องจัดให้มีการบริหาร
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบ

 ก าหนดขึน้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง
 ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามแนวทางที่ก าหนด
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กระบวนการบริหารความเส่ียง

COSO  คือใคร
COSO คือ Committee of  Sponsoring Organization 

of  Treadway Commission  ประกอบด้วย 
1.  สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา
2.  สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล
3.  สถาบันผู้บริหารการเงนิ
4.  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา
5.  สถาบันนักบัญชีเพ่ือการบริหาร
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จากแนวคดิของ COSO

เดมิ Internal Control : 5 Components

ใหม่ ERM Framework : 8 Components

Entity 
,
s objectives and Units 

องค์ประกอบหลกัของการบริหารความเส่ียง
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การติดตามและประเมินผล

สารสนเทศและการส่ือสาร

การประเมนิความเส่ียง

สภาพแวดล้อมและการควบคุมทีม่ีอยู่

การก าหนดกจิกรรมควบคุม

หลกัการควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO
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องค์กร กรม

กอง ส านัก
ฝ่าย
งาน

การก าหนดวตัถุประสงค์
การระบุเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้

การประเมินความเส่ียง
มาตรการตอบสนองต่อความเส่ียง

การก าหนดกจิกรรมควบคุม
สารสนเทศและการส่ือสาร

การติดตามประเมนิผล

สภาพแวดล้อมและการควบคุมทีม่ีอยู่

กจิกรรม

หลกัการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรตามแนวคดิของ COSO
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2.1 การควบคุมภายใน
(INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)
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การควบคุมภายในตามความหมายของ COSO
“กระบวนการปฏิบัตงิานทีทุ่กคนในองค์การตั้งแต่คณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุกระดบั และพนักงานทุกคน ร่วมกนัก าหนด
ให้เกดิขึน้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในระดบัทีส่มเหตุสมผลในการ
บรรลวุตัถุประสงค์ 3 ด้าน” ได้แก่
1. ด้านการปฏิบัตกิาร (O)
2. ด้านการรายงานทางการเงนิ (F)
3. ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง (C)

(1) ความหมาย วตัถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
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การบรรลุวตัถุประสงค์ :-
• ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน
• การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

• ความเช่ือถือได้ของข้อมูลและรายงานการเงนิ
• การควบคุมดูแลทรัพย์สิน
• การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง
All the things you have to do for sustainable and ethical 

achievement of   business objectives. 

(1) ความหมาย วตัถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน

O

F

C
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2. ไม่ใช่เพยีงก าหนดนโยบาย แบบฟอร์ม
สวยงาม หรือไม่ใช่คู่มือทีว่างไว้บน
หิง้หนังสือ แต่เป็นกระบวนการทีทุ่กคน
ในองค์กรร่วมมือกนัท าและมกีาร
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

(1) ความหมาย วตัถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน  (ต่อ)

1. เป็น “กระบวนการ” คือส่ิงทีต้่อง
กระท าอย่างเป็นขั้นตอน แต่ไม่ได้
เป็นผลสุดท้าย เช่น นักกฬีา
ต้องซ้อม ต้องสุขภาพดี จึงจะชนะ
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3. ให้ความเช่ือมั่นในการบรรลุตามวตัถุประสงค์

อย่างสมเหตุสมผลเท่าน้ัน ไม่ใช่สมบูรณ์ 

100% เพราะมีข้อจ ากดัทีแ่ฝงอยู่

4. เพ่ือความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 3 ด้าน
ของการควบคุม

(1) ความหมาย วตัถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน  (ต่อ)
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1.   การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Controls)
เช่น การอนุมัต ิ  การจัดโครงสร้างองค์กร               
การแบ่งแยกหน้าที ่ การใช้และการควบคุมเอกสาร   
ทีด่ ี การควบคุมการเข้าถงึเอกสาร ฯลฯ

2.  การควบคุมแบบตรวจค้น (Detective Controls)
เช่น การสอบทาน   การวเิคราะห์   การยืนยนัยอด
การตรวจนับ  การรายงานข้อบกพร่อง                
การตรวจสอบ ฯลฯ

(3) การควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 ประเภท
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3.  การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) :          
ควบคุม เพ่ือแก้ไขข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ให้ถูกต้อง      
หรือไม่ให้เกดิซ ้าอกี

4. การควบคุมแบบส่ังการ (Directive Controls) :           
เป็นการกระตุ้นให้เกดิความส าเร็จ

5. การควบคุมทดแทน (Compensative Controls) : เช่น                     
เช็คสอบการบันทกึข้อมูล 2 จุด จดัท ารายงาน           
ความแตกต่าง

(3) การควบคุมภายใน แบ่งเป็น 5 ประเภท (ต่อ)
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การก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบัติงานที่ชัดเจน
การสอบทานโดยผู้บริหารสูงสุด
การสอบทานโดยผู้บริหารระดบักลาง
การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
การควบคุมทางกายภาพ
การแบ่งแยกหน้าที่
การใช้ดชันีวดัผลการด าเนินงานที่ส าคญั

(4) ตวัอย่างกจิกรรมการควบคุม

ตวัอย่างกจิกรรมควบคุมทีร่ะบุในรายงาน COSO
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 การจัดท าหลกัฐานเอกสาร
 การรักษาความปลอดภัย
 การสอบทานและการก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน
 ระบบงานคอมพวิเตอร์และการควบคุม

ด้านคอมพวิเตอร์
ฯลฯ

(4)  ตวัอย่างกจิกรรมการควบคุม (ต่อ)

ตวัอย่างกจิกรรมควบคุมทีร่ะบุในรายงาน COSO
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1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกนิควร
2. ควบคุมในจุดทีส่ าคญั
3. เหมาะสมและเข้าใจง่าย
4. สอดคล้องกบัเป้าหมาย
5. ทนักาล

(5) ลกัษณะของการควบคุมทีด่ี
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ข้อจ ากดัเกีย่วกบัการควบคุมภายใน (Inherent Limitations)
 การใช้ดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร
 การละเว้นการปฏิบัติตาม
 เหตุการณ์พเิศษ
 การร่วมมือกนัของบุคคลภายในหรือกบับุคคล 

ภายนอกเพ่ือหลกีเลีย่งการควบคุมทีม่อียู่
 การก้าวก่ายของฝ่ายบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมสูงกว่าค่าเสียหาย

ที่อาจเกดิขึน้

(6)  อปุสรรค ข้อจ ากดัและปัญหา
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สรุป

 เน้นให้เกดิการก ากบัดูแลและการควบคุมทีด่ี
ทั้งองค์กร

 โดยผู้บริหารทุกฝ่ายทุกระดบัมหีน้าที่
รับผดิชอบโดยตรง

 ต้องบริหารและควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง

(7) การควบคุมภายในสมยัใหม่
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2.2 การบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร
(ERM : Enterprise wide Risk Management)
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(1)  ความหมายของ ERM ตามแนวคดิของ COSO

“การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร” คือ กระบวนการ
ที่ก าหนดขึ้นและน าไปใช้โดยคณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร               
และบุคลากรอ่ืนๆ ขององค์กร เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร  โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุ
เหตุการณ์ที่ อาจ เกิดขึ้น  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อองค์กร                    
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงที่องค์กร
ยอมรับได้  เพ่ือให้ความเช่ือมั่นสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุ
วตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้
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(2)  แนวคดิพืน้ฐานของการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร

1) เป็นกระบวนการ ซ่ึงด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง
ทั้งองค์กร

2) ร่วมกนัท าให้บังเกดิผลโดยบุคลากรทุกระดบัของ 
องค์กร

3)  ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้ทัว่ทั้ง
องค์กร
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(2)  แนวคดิพื้นฐานของการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร (ต่อ)

4) ก าหนดขึน้เพ่ือระบุถงึเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ และเม่ือ 
เกดิแล้วมีผลกระทบท าให้องค์กรเสียหาย เพ่ือจัดการให้  
ความเส่ียงน้ันอยู่ในระดบัทีย่อมรับได้

5) ให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเท่าน้ัน ไม่ใช่ 100%

6) ช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายๆ วตัถุประสงค์ทีเ่ช่ือมโยงกนั
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(3) วตัถุประสงค์ของ ERM

แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1)   ด้านกลยุทธ์
เป้าหมายระดบัสูง  สอดคล้องและสนับสนุน

พนัธกจิขององค์กร

2)  ด้านการปฏิบัติงาน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล
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(3) วตัถุประสงค์ของ ERM (ต่อ)

3)   ด้านการรายงาน
- ความถูกต้อง เช่ือถือได้ของรายงาน

การเงินและรายงานการปฏิบัติงาน
- เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ

นโยบาย  ค าส่ังและคู่มือทีก่ าหนดไว้ 
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(4)  ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง

1)  สมมติฐานเบ้ืองต้นของ ERM
- ทุกองค์กรด ารงอยู่เพ่ือสร้างมูลค่าสูงสุดให้ผู้มี

ส่วนได้เสีย
- ทุกองค์กรต้องเผชิญความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นทั้ง

โอกาสและความเส่ียง
- ผู้บริหารต้องตดัสินใจว่าจะยอมรับความไม่

แน่นอนในระดบัใด Risk  Appetite
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(4)  ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง (ต่อ)

จึงต้องก าหนดกลยุทธ์และวตัถุประสงค์ให้สมดุล
และเหมาะสมทีสุ่ด   ระหว่าง

เป้าหมายการเติบโต / ผลก าไร  กบั ความเส่ียงที่เกีย่วข้อง
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2)  ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร
- การจัดความสอดคล้องของระดบัความเส่ียงที่

องค์กรยอมรับได้และกลยุทธ์
- การยกระดบัการตัดสินใจตอบสนองต่อความเส่ียง
- การลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่คาดหมายและ

ความสูญเสียในการปฏบิัตงิาน
- การบ่งช้ีและจัดการกบัความเส่ียงที่สลบัซับซ้อน

และทั่วทั้งองค์กร

(4)  ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง (ต่อ)
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2)  ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร  
(ต่อ)
- การรู้จักใช้โอกาสทีเ่หมาะสม

- การปรับปรุงการจัดสรรเงนิทุนและทรัพยากรอ่ืนๆ

(4)  ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง (ต่อ)
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(5) ข้อคดิที่ส าคญัของ ERM
- ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

- ไม่ได้เจตนาก าหนดขึน้ทดแทนการควบคุมภายในเดมิ
ที่มี 5 องค์ประกอบ

- แต่ก าหนดขึน้เพ่ือลดจุดอ่อนบางประการ และเพิม่
ความเข้มแข็ง  ช่วยให้ระบบการบริหารความเส่ียง
ทั้งองค์กรมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้

ได้ผนวกเอาการควบคุมภายในเดมิเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงของ ERM



บุปผา ชวะพงษ์ 57

- หมายถงึ  บรรยากาศภายในองค์กรซ่ึงมีอทิธิพล
ต่อจติส านึกเร่ืองความเส่ียงของบุคลากร 

- เป็นพืน้ฐานส าคญั  ส าคญัส าหรับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมในองค์กร
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*  ปรัชญาและวฒันธรรมในการบริหารความเส่ียง

*  ระดับความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้

*  บทบาทของคณะกรรมการในการก ากบัดูแล

*  ความซ่ือสัตย์สุจริต  และคุณค่าทางจริยธรรม

*  ความสามารถของบุคลากร

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมในองค์กร (ต่อ)



บุปผา ชวะพงษ์ 59

*  การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ

*  การจัดโครงสร้างองค์กร

*  การพฒันาบุคลากร

ฯลฯ

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมในองค์กร (ต่อ)
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- ก าหนดวัตถุประสงค์  ทั้ งระดับกลยุทธ์  การ
ปฏิบัติงาน  การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกนัตามล าดับช้ันตลอดทั้งองค์กร 

- ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนระบุเหตุการณ์
ที่ เป็นปัจจัยเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  และการ
ตอบสนองต่อความเส่ียง

องค์ประกอบที่ 2  การก าหนดวตัถุประสงค์
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ปัจจัยเส่ียง = สาเหตุที่มาของความเส่ียงที่ท าให้
องค์กรไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ปัจจยัภายนอก
แยกได้เป็น

ปัจจยัภายใน

องค์ประกอบที่ 3  การระบุเหตุการณ์ทีเ่ป็นปัจจัยเส่ียง
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- การรวมกลุ่มระดมสมอง

- การใช้แบบสอบถาม

- การส ารวจและวจิัย 

- การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร (workshop) ของผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง

- การเกบ็สถติแิละการวเิคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่   
อาจจะเกดิ     

วธีิการและเทคนิคทีใ่ช้ในการระบุปัจจัยเส่ียง
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- หมายถงึ  การวเิคราะห์และจัดระดบัความเส่ียง

- ค่าความเส่ียง = โอกาสเกดิ x ผลกระทบ / หรือ
ความเสียหาย

- โดยทั่วไป มักให้ค่าโอกาสและผลกระทบ ตั้งแต่ 1-5

- ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินค่า

องค์ประกอบที ่4  การประเมินความเส่ียง
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Inherent
Risk Residual

Risk

Controls

Treatment
Plan(s)

Controls

Acceptable
Residual 

Risk

การประเมินความเส่ียง
ประเมนิระดบัความรุนแรง ของความ
เส่ียงและโอกาสทีอ่าจจะเกดิขึน้ก่อนการ
ควบคุม (Inherent Risks)

ประเมินระบบการควบคุมทีม่ีอยู่
(Controls)

ประเมินความเส่ียงทีเ่หลืออยู่
หลงัจากระบบการควบคุม 
(Residual Risks)

จัดล าดบัความเส่ียงโดยพจิารณาจาก
ระดบัความเส่ียงสูง และ สูงมากเพ่ือ
ด าเนินการบริหารและจัดการ

Acceptable
Residual Risk
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- เป็นการระบุมาตรการตอบสนองต่อความเส่ียง       
เพ่ือพิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เป็นวิธีการ
จัดการความเส่ียงในองค์ประกอบที่ 6

- เพ่ือลดโอกาสเกิดความเส่ียง และ/หรือ ลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite)

องค์ประกอบที ่5  การตอบสนองต่อความเส่ียง



บุปผา ชวะพงษ์ 66

Basic Risk Management strategy

1.  Avoid   ขาย / หยุด / หลกีเลีย่ง 
ขจัดความเส่ียงทีย่อมรับไม่ได้

2.  Retain / Accept ยอมรับความเส่ียง 
เม่ือมกีารควบคุมทีม่ปีระสิทธิภาพ

3.  Reduce / Control ลด / ควบคุม 
จากกระบวนการภายใน
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4.  Transfer โอนไปให้บุคคลที ่3 / ประกนัภัย 

Hedging / Outsource

5.  Exploit ใช้ประโยชน์ / หาธุรกจิใหม่

เปลีย่น Profile / ออกสินค้าใหม่ 

Basic Risk Management strategy
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หมายถึง   นโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ   และ
มาตรการต่างๆ ที่ ฝ่ายบริหารร่วมกันก าหนดและ
น ามาใช้

เพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถตอบสนองต่อความเส่ียง
และบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมปีระสิทธิผล

ควรเกิดขึ้นทั่วทั้ งองค์กร  ทุกระดับ  และทุก
กจิกรรม

องค์ประกอบที ่6  กจิกรรมการควบคุม
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- มีสารสนเทศทีจ่ าเป็นในทุกระดบั  เพ่ือช่วยในเร่ือง

*  การระบุ  ประเมิน  และตอบสนองความเส่ียง

*  ช่วยขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุวตัถุประสงค์
ที่ก าหนด

องค์ประกอบที่ 7  สารสนเทศและการส่ือสาร
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- มีช่องทางการส่ือสารและการมอบหมายอ านาจ
หน้าทีท่ีชั่ดเจน  โดยระบุถงึ

*  ความคาดหวงัและความรับผดิชอบของบุคลากร
*  ปรัชญาและการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร
*  วธีิการส่ือสารเร่ืองส าคญัไปยงัผู้บริหารระดบัสูง
*   การส่ือสารทีม่ีประสิทธิผลกบับุคคลภายนอก 

และผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบที่ 7  สารสนเทศและการส่ือสาร (ต่อ)
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องค์ประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล

- ต้องประ เมินการมีอ ยู่ และการท าห น้ าที่ ของ
องค์ประกอบทั้ง 8 อยู่เสมอ

- ติดตามทบทวน และปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น
และเหมาะสม

ระหว่างปฏิบัติงาน
- วธีิการติดตาม   ท าได้ทั้ง

เป็นกรณเีฉพาะ

องค์ประกอบที่ 8  การติดตามประเมินผล
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ข้อควรพจิารณาเกีย่วกบั ERM

ไม่ใ ช่กระบวนการที่ ต้องท าตามล าดับอย่ าง
เข้มงวด  แต่ต้องกระท าซ ้าๆ บ่อยๆ

เน่ืองจาก องค์ประกอบใดก็ตามสามารถมี            
อทิธิพลต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆได้เสมอ
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3. การน าหลกัการบริหารความเส่ียง
ไปใช้ในองค์กร



บุปผา ชวะพงษ์ 74

3.1 แนวทางในการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง

 มีวธีิและแนวทางที่หลากหลาย
 ขึน้อยู่กบัความพร้อม ขนาด และความซับซ้อนของ

องค์กร ลกัษณะประกอบการ  และวฒันธรรมองค์กร
 ต้องจัดให้มีบรรยายและวฒันธรรมทีส่นับสนุนการ

บริหารความเส่ียง เช่น จรรยาบรรณ การส่ือสารสองทาง
ทีม่ีประสิทธิภาพ ความรับผดิชอบ ผู้บริหารรับฟังการ
ท้วงติงถึงความเส่ียง
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3.1 แนวทางในการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง (ต่อ)

 จัดตั้งทมีงานบริหารความเส่ียงโดยมตีัวแทนของ
แต่ละฝ่ายเพ่ือศึกษาหลกัการและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงให้เข้าใจตรงกนัและใช้ภาษาเดยีวกนั

 สนับสนุนโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
CEO และผู้บริหารระดบัสูงและช่วยให้การด าเนินงาน
ส าเร็จ

 CEO เป็น Champion ของโครงการ และมหัีวหน้า
คณะท างานทีค่นยอมรับ
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3.1 แนวทางในการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง (ต่อ)

 จัดท าแผนการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง
* ก าหนดนโยบายโครงสร้างและความรับผดิชอบ
* พฒันากระบวนการบริหารความเส่ียงที่ดแีละ
สอดคล้องกบัวฒันธรรมและปรัชญาการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กร

* พฒันาและอบรม ส่ือสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกนั
* ด าเนินการประเมินและบริหารความเส่ียงที่มีอยู่
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3.1 แนวทางในการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง (ต่อ)

 บริหารความเส่ียงทีม่อียู่ในระดบัสูงก่อนแล้วค่อย    
ด าเนินการในระดบัฝ่าย

 อาจพจิารณาเลือกหน่วยงาน หรือโครงการเป็น Pilot    
Project ก่อนกไ็ด้
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3.2 ข้อจ ากดัของระบบบริหารความเส่ียง

 ความเส่ียงคือความไม่แน่นอน อาจจะเกดิ
หรือไม่เกดิกไ็ด้

 ถึงแม้ว่ามีระบบบริหารความเส่ียงที่ดี กไ็ม่
สามารถท าให้มั่นใจได้ 100% ว่าจะบรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนด แต่จะช่วยให้มั่นใจมากขึน้
ว่าจะบรรลุ
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 ระบกุลยทุธ/์วธิกีาร มาตรการทีเ่ป็นทางเลอืกเพือ่ก าจดั 

หรอืลดความเสีย่ง และศกึษาความเป็นไปได้ และคา่ใชจ้า่ย

ของแตล่ะทางเลอืก 

 เลอืกวธิกีารทีด่ที ีส่ดุ โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบ, ระยะเวลา

เพือ่ก าหนด Action Plan และมาตรการในการตดิตามผล

 ขออนมุตัแิผนจดัการความเสีย่ง

 รายงานผลการประเมนิความเสีย่งตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู

และ คณะกรรมการตรวจสอบ (แผนการจดัการความเสีย่ง 

และ risk profile)

3.3 การจัดท าแผนจัดการความเส่ียง
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย  ทีไ่ม่มี  การควบคมุ ยอมรับไม่ได้

การควบคมุ โดยปราศจาก    ความเส่ียง
คือความสูญเสียด้านทรัพยากร

ความเส่ียง ทีป่ราศจาก การควบคมุ เป็นเร่ืองทีย่อมรับไม่ได้

 การตรวจสอบภายใน ทีไ่ม่ครอบคลุมทั้ง ความเส่ียง และ

การควบคมุ เป็นเร่ืองทีเ่สียเวลา = รายงานผดิปกติ Abnormality

Report “Risk Based Auditing”

Wastes

Risk-Control-Internal Auditing
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