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คู่มือบริหารความเสี่ ยง
ส่ วนที่ 1 : กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิ จการที่ดี สร้ างความมัน่ คงให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่ วม เกิ ดการรับรู ้ ตระหนัก และเข้าใจถึ งความเสี่ ยงด้านต่างๆ
รวมถึ งความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ ยง เพื่อ
ป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) จึงขอประกาศนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ทราบ
โดยทัว่ กัน ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านมีความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร โดยมีการ
จัดการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง มีมาตรฐานเดียวกัน
2. ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ ก ท่ านต้องนําการบริ หารความเสี่ ย งไปใช้ปฏิ บ ัติเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการ
ดําเนิ นงานตามปกติ ทั้งด้านกระบวนการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การตัดสิ นใจ และงานประจําวัน
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านต้องรายงานความเสี่ ยงที่ประเมินและจัดลําดับความสําคัญ พร้อมทั้ง
ระบุ วิธีการจัดการความเสี่ ยง และผูร้ ับผิดชอบ (เจ้าของความเสี่ ยง) โดยรายงานนี้ ตอ้ งนําเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้น
4. การบ่งชี้และจัดการความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั จะต้องได้รับการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้และเป็ นการป้ องกันไม่ให้
เกิดความสู ญเสี ยที่ไม่ได้คาดหวังต่อธุ รกิจ ตลอดจนใช้โอกาสที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดการสมดุลของการเติบโตทางธุ รกิจ ความเสี่ ยง และผลตอบแทนของบริ ษทั
5. ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องมีการติดตาม ประเมินผลการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยมีการทบทวน
และมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบบริ หารความเสี่ ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
6. หน่วยงานเจ้าของความเสี่ ยงจะต้องรายงานความเสี่ ยงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
โดยสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยง เป็ นระยะๆ ผ่านทางช่ องทางที่ ได้กาํ หนดไว้ในคู่มือบริ หาร
ความเสี่ ยง

1

คูม่ ือบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้นโยบายบริ หารความเสี่ ยงอาจได้รับการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ นโยบาย
ดังกล่าวนี้ ยังมีความเหมาะสมและสามารถนํามาปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ความสั มพันธ์ ของการเติบโต ความเสี่ ยง และผลตอบแทน
การบริ หารความเสี่ ยงมิได้หมายความถึ งการไม่ยอมรับความเสี่ ยง ดังนั้น บริ ษทั จึงยอมรับความ
เสี่ ย งในระดับ หนึ่ งในการกํา หนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ า งและรั ก ษาไว้ซ่ ึ งคุ ณ ค่ า ของบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณา
ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงนั้นๆ ด้วย
กรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ทําให้บริ ษทั สามารถบ่งชี้ และประเมินความเสี่ ยงได้อย่าง
เป็ นระบบ และกําหนดระดับความเสี่ ยงที่ ย อมรั บได้ ที่ ส อดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์ด้า นการเติ บ โตและ
ผลตอบแทน การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างคุ ณค่าให้กบั บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน การเชื่ อมโยง
การบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผลกับการทําให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ทําให้บริ ษทั สามารถลดความไม่
แน่นอนทางธุ รกิจ ซึ่ งมีผลต่อการปรับปรุ งผลการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ในที่สุด
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั และสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จนั้นกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงของบริ ษทั เช่นกัน ระบบการจัดการความเสี่ ยงที่ดีของบริ ษทั นั้น
ขึ้นอยูก่ บั การประเมินคุณลักษณะและขอบเขตความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างรอบคอบและสมํ่าเสมอ หากมีการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ดียอ่ มก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริ ษทั ดังนั้นแล้ว วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยง
ภายในบริ ษทั ก็คือการจัดการและควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มิใช่การกําจัดความเสี่ ยงให้
หมดไป
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ ยง
โครงสร้ า งการบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษ ทั มี ก ารกํา หนดหน้า ที่ ง านใหม่ ที่ เดิ ม ยัง มิ ไ ด้มี อยู่ใ น
โครงสร้างปกติได้แก่
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูท้ ี่กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ติดตามการนําการ
แผนบริ หารความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิ ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของแผนจัดการความเสี่ ยงและ
รายงานความเสี่ ยงที่สาํ คัญให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั
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- คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูส้ นับสนุ นในแต่ละฝ่ าย เพื่อให้สามารถนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
โดยให้ความรู ้ ให้ขอ้ แนะนําในการดําเนินการ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลความเสี่ ยงในภาพรวม
ทั้งบริ ษทั และรวบรวมรายงานส่ งผูป้ ระสานงานบริ หารความเสี่ ยงเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
- ผูป้ ระสานงานบริ หารความเสี่ ย ง ได้แ ก่ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ทําหน้า ที่
ประสานงานในหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถนํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงไปปฏิบตั ิ
ในหน่ ว ยงานและรายงานความเสี่ ย งให้ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาตามลํา ดับ ขั้น รวมถึ ง รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดขึ้นนี้ เป็ นการรวมกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับ
การบริ หารงานปกติของบริ ษทั โดย
- ผู้รับ ผิด ชอบโดยตรงในการบริ หารความเสี่ ยง คื อ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานตามปกติ ใ นทุ ก ๆ หน่ วยงาน
ประกอบไปด้ว ย คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รอง
กรรมการผูจ้ ัดการ ผู ้ช่ ว ยกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูจ้ ดั การสาขา หัว หน้า ส่ วน และ
พนักงานทุกท่าน ซึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่ดาํ เนิ นการระบุ ประเมินและกําหนดมาตรการในการจัดการความ
เสี่ ยง
- ผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนด้ านเทคนิคและให้ ข้อแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง คือ ผูท้ ี่
นําเสนอกรอบการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิภายในบริ ษทั รวบรวม ติดตาม
และสอบทานความเหมาะสมในการจัดการความเสี่ ย ง รวมทั้ง ให้ก ารสนับ สนุ นในด้า นต่ า งๆ
เพื่อให้เกิ ดความตระหนักและเข้าใจในความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง และผูป้ ระสานงานความเสี่ ยง
- ผู้รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง คือ ผูท้ ี่สอบทานประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ง นี้ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งถื อ เป็ น
กระบวนการหนึ่งทางธุ รกิจ ซึ่ งต้องได้รับการสอบทานเช่นเดียวกับงานด้านอื่นๆ ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องในการบริ หารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นงานที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ อย่างต่ อเนื่ อง และเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานประจําวัน
บทบาทและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริหาร
- อนุ มตั ินโยบายการบริ หารความเสี่ ยงและนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ และระดับ
ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้
- กํากับ ดู แลการบริ หารความเสี่ ย งเพื่ อให้มนั่ ใจว่านโยบายการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการ
นําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนื่อง
- ติ ดตามความเสี่ ยงที่ สําคัญของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงได้รับ การจัดการให้อยู่ใ น
ระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั และเปรี ยบเทียบกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั สามารถ
ยอมรับได้
- รับรายงานจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการนํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ไปปฏิบตั ิ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
- นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้
- ประเมิ นความเสี่ ยงจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนิ นการ
และเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิ บตั ิ การกําหนดมาตรการป้ องกันและลดความเสี่ ยงที่มี
ประสิ ทธิภาพรวมถึงติดตามประเมินผล และรายงานผล
- สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง และดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การจัดการความ
เสี่ ยงมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
การบริ หารความเสี่ ยงได้ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู ้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
- ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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- ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ที่สาํ คัญของบริ ษทั เช่น การขยายตลาดไปสู่ ประเทศเพื่อนบ้าน, การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม
เป็ นต้น
คณะทางานบริหารความเสี่ ยง
- นําเสนอกลยุทธ์และแผนธุ รกิจต่อกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมทั้งระบุความเสี่ ยงที่สําคัญที่อาจมี
ผลต่อกลยุทธ์และแผนธุ รกิจ รวมถึงความเสี่ ยงอันเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- นํานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ไปพัฒนาให้เกิดการปฏิบตั ิในสายการบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบ
- สนับ สนุ นคณะกรรมการบริ ห าร ในการปฏิ บ ัติ ตามหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
- สอบทานความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงภายใต้สายการบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบ
- สนับสนุนให้เกิดมีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมภายใน
สายการบังคับบัญชาที่ตนรับผิดชอบ
- ประสานงานร่ วมกับกรรมการบริ หารหรื อฝ่ ายงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลความเสี่ ยง
และหาวิธีการจัดการความเสี่ ยงที่เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
- ให้คาํ แนะนําทีมงานในฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ เกี่ ยวกับปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยง
- ประสานงานบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในทางเดียวกันทัว่ ทั้งบริ ษทั
- สนับสนุ นการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการนําไปปฏิบตั ิและการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานให้มีการจัดทํา และปรับปรุ งความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เป็ นปัจจุบนั
- ประสานงานให้มีการฝึ กอบรมเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
- ดูแลให้การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
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กรรมการผู้จัดการ
- นําเสนอกลยุทธ์และแผนธุ รกิ จต่อกรรมการบริ ษทั พร้ อมทั้งระบุความเสี่ ยงที่สําคัญที่อาจมี
ผลต่อกลยุทธ์และแผนธุ รกิจรวมถึงความเสี่ ยงอันเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
- นํานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ไปพัฒนาให้เกิดการปฏิบตั ิทวั่ ทั้งบริ ษทั
- ดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ กลยุทธ์ทางธุ รกิ จสามารถบรรลุ ได้ภายใต้นโยบายความเสี่ ยงที่
ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
- ดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงได้รับการนําไปปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ องทัว่ ทั้ง
บริ ษทั
- สนับสนุนให้เกิดมีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ผู้ประสานงานความเสี่ ยง
- ประสานงานการบ่ ง ชี้ และจัด การความเสี่ ย งทัว่ ไป และความเสี่ ย งอันเกิ ดจากการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างเหมาะสมภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ให้ขอ้ แนะนําแก่ฝ่ายงานต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคบริ หารความเสี่ ยง
- อาจทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานความเสี่ ยง (Facilitator) ในการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการการ
บริ หารความเสี่ ยง ในกรณี ที่ได้รับการร้องขอ
- รวบรวมและวิเคราะห์ความเสี่ ยงของฝ่ ายงานที่รับผิดชอบ และฝ่ ายงานในคณะทํางานบริ หาร
ความเสี่ ยง นําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ประสานงานกับคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงและดําเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบตั ิการในการจัดการความเสี่ ยงในหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
และฝ่ ายงานในคณะทํา งานบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ รายงานต่ อ กรรมการผู ้จ ัด การและ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- ดําเนิ นการบ่งชี้ และจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิ บตั ิงานประจําวันและมีความ
ต่อเนื่องเป็ นไปตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
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- ติดตามการจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างสมํ่าเสมอ
- รานงานความเสี่ ยงที่สําคัญ และปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบตามลําดับขั้นในเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ ยง
ทัว่ ไป และความเสี่ ยงอันเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
- ดําเนิ นการสอบทานที่เป็ นอิสระเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ไป และความเสี่ ยง
อันเกิ ดจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น มีการปฏิ บตั ิ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมี การปรั บปรุ งแก้ไขให้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
- ประสานงานกับ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อรั บทราบข้อมู ลเกี่ ย วกับความเสี่ ย ง
ทัว่ ไป และความเสี่ ยงอันเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ
หรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั และมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในวางแผนและ
ตรวจสอบความเสี่ ยงดังกล่าว
- ชี้ แจงประสิ ทธิ ภ าพของการควบคุ ม ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่ สํ า คั ญ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ สอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ไป และความเสี่ ยงอันเกิ ดจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการควบคุมภายใน และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงให้มีความเพียงพอและมีประสิ ทธิผล
- ดําเนินการสอบทานเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในได้ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เพื่อจัดการ
ความเสี่ ยงของบริ ษทั
- นําข้อมูลความเสี่ ยงทัว่ ไป และความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จากกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งรวมทั้ง การบ่ ง ชี้ ประเด็ น ที่ ค ณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ให้
ความสําคัญไปใช้วางแผนงานการตรวจสอบตามความเสี่ ยง
- ประสานงานร่ วมกับคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลความ
เสี่ ยงที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั
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ความหมายของการบริหารความเสี่ ยง
1. ความเสี่ ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่ งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ ทั้ง
ทางบวกและลบ หากเป็ นทางลบจะก่อให้เกิ ดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่า
หรื อเหตุ การณ์ ที่ไม่ พึงประสงค์ ทํา ให้การดําเนิ นของบริ ษ ทั ไม่ป ระสบความสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่
กําหนดไว้ จึงจําเป็ นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด ( Likelihood) ของเหตุการณ์ และผลกระทบ (Impact) ที่
จะได้รับ
2. ปัจจัยความเสี่ ยง (Risk Factors)
หมายถึ ง ต้นเหตุ หรื อสาเหตุ ข องความเสี่ ย ง ที่ จะทํา ให้ไ ม่ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ตามขั้นตอนการ
ดําเนิ นงานหลักที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ การที่
บริ ษทั ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน คือปั จจัยความเสี่ ยง
ซึ่ งควรระบุสาเหตุที่แท้จริ ง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ ยง
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัฒนธรรมขององค์กร
ปัจจัยภายใน เช่น
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านเทคโนโลยี เช่ น การเลื อกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การล้าหลังของ
เทคโนโลยีเนื่ องจากมี เทคโนโลยีใหม่เกิ ดขึ้ นรวดเร็ ว ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่
เกินไป ฯลฯ
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านการดําเนิ นงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
ดําเนิ นการ การขาดแคลนทรัพยากร ความไม่แน่ นอนของความต้องการ(อุปสงค์) ความไม่
แน่ นอนของการไม่ได้รับงบประมาณตามที่ เสนอขอ กระบวนการดําเนิ นงานไม่เหมาะสม
ฯลฯ
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
- ปัจจัยด้านจริ ยธรรมของบุคลากร
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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ปัจจัยภายนอก เช่น
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านการเมืองและสังคม เช่น ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิ จ เช่ น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จ ราคานํ้ามัน
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราเงิ นเฟ้ อ ความผันผวนของอัตราการ
แลกเปลี่ยน ฯลฯ
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านกฎหมาย เช่ น ความคลุ มเครื อของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การเปลี่ ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ ข้อบังคับที่ลา้ หลัง ไม่ทนั การเปลี่ ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงมติที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ
- ปั จจัยเสี่ ยงทางด้านสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เช่น การก่อความไม่สงบ สงคราม นํ้าท่วม
พายุใต้ฝนุ่ โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด ฯลฯ
- ปั จจัยเสี่ ยงด้านคู่คา้ หรื อผูร้ ่ วมลงทุน
- ปั จจัยเสี่ ยงจากการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น จากการกระทํา ใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสิ น การให้ค าํ
สัญญา การขอ การเรี ยกร้อง การให้หรื อรับเงินสด หรื อสิ่ งของแทนเงินสด หรื อทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรู ปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อบุคลอื่นใด ทั้งใน
ภาครัฐหรื อเอกสาร ไม่วา่ ทางตรงทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิ บตั ิหรื อยกเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมทางธุ รกิจ
ปั จจัยความเสี่ ยงเหล่านี้ ทําให้ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาว่าบริ ษทั จะยอมรับความไม่แน่ นอนที่เกิ ดขึ้น
ได้เ ท่ า ไร เพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถรั ก ษาหรื อเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผู ถ้ ื อ หุ ้ นไว้ไ ด้ ผู บ้ ริ ห ารควรทํา ความเข้า ใจ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบและบริ หารเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่า
ลดความเสี ย หาย และลดความไม่แน่ นอนของผลการปฏิ บตั ิ งานในภาพรวม การบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
ประสิ ทธิ ผลสามารถช่ วยบ่ง ชี้ และประเมิ นความเสี่ ย งในทุ กระดับ ของบริ ษ ทั และสามารถช่ วยให้ก าร
ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ ยงที่มีต่อคุณค่าของบริ ษทั มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
ความไม่แน่นอนอาจส่ งผลต่อบริ ษทั ทั้งเชิงลบและบวก ซึ่ งหมายความถึง ความเสี่ ยง หรื อโอกาส ที่
อาจทําลายหรื อเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั การบริ หารความเสี่ ยงควรเริ่ มต้นความเข้าใจให้ตรงกันต่อคํานิ ยาม
ของความเสี่ ยงเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นความเสี่ ยงและโอกาสในทิศทางเดียวกัน
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สํา หรั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เป็ นโอกาสนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ส นับ สนุ นหรื อเพิ่ ม มู ล ค่ า ของบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หารควร
ดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ สามารถระบุเหตุการณ์ที่เป็ นโอกาส และนํามาพิจารณาร่ วมกับการวางแผนกล
ยุทธ์ ของบริ ษทั หรื อนํามาประกอบกับการกําหนดวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สามารถนําเอา
โอกาสเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้
ดัง นั้นบริ ษ ทั ควรดํา เนิ นการเพื่ อหลี ก เลี่ ย งหรื อลดเหตุ ก ารณ์ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ย หาย และ
พยายามบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็ นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั
3. ลักษณะของความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงจาแนกได้ เป็ น 4 ลักษณะ ดังนี้
3.1 ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการ
กํา หนดนโยบาย และการวางแผนกลยุ ท ธ์ รวมถึ ง การนํา ไปปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ ไม่
สอดคล้องกับปั จจัยต่างๆ ทั้งที่เป็ นปั จจัยภายในและภายนอกบริ ษทั ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนาและการบรรลุผลเป้าประสงค์และหรื อเป้าหมายของบริ ษทั
3.2 ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องระดับปฏิบัติการ (Operational

Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้ นใน

กระบวนการทํา งานตามปกติ ทุ ก ขั้น ตอน โดยครอบคลุ ม ถึ ง ปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด
ซึ่ งถ้าไม่ดีพอ บริ ษทั ต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ ยงนั้นเกิ ดขึ้น มิฉะนั้นอาจจะส่ งผล
กระทบต่อความสําเร็ จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการหรื อแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั รวมถึง
การทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น อันเกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ หรื อการใช้อาํ นาจใน
ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรู ปแบบ การฉ้อโกง การปิ ดบัง อําพลางหลักฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์อนั มิควรได้ หรื อการยักยอกทรัพย์ซ่ ึ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการทํางาน
3.3 ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงิน (Financial Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดจากความไม่
พร้ อมในเรื่ องการเงิ น งบประมาณและการควบคุ ม รายจ่ า ยต่ า งๆ ที่ เกิ นความจํา เป็ นหรื อไม่ มี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงการตกแต่งบัญชี โดยการละเว้นในการให้ขอ้ มูลหรื อเจตนาให้ขอ้ มูลเท็จในกา
รายงานสถานะการเงินของบริ ษทั
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3.4 ความเสี่ ยงทีเ่ กี่ยวข้ องในด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องได้ หรื อกฎระเบียบที่มีอยู่
ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิ บตั ิงาน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด
และอาจมี ผ ลต่ อ การลงโทษตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง ตลอดจนการติ ด ตามผลการปฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎระเบียบหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. การประเมินความเสี่ ยง ( Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ ยง และการวิเคราะห์
เพื่อจัดลําดับความเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุ เป้ าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood) และผลกระทบ ( Impact)
- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรื อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึ ง ขนาดของความรุ นแรงของความเสี ย หาย ที่ จะเกิ ดขึ้ นหากเกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ ยง
- ระดับของความเสี่ ยง ( Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปั จจัยเสี่ ยง แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ ความเสี่ ยงสู งมาก ความเสี่ ยง
สู ง ความเสี่ ยงปานกลาง ความเสี่ ยงน้อย และความเสี่ ยงน้อยมาก
โอกาส

5

4

3

ผลกระทบ
การดาเนิ นงาน

มูลค่าความเสี ยหาย

ภาพลักษณ์

IT

ความพึงพอใจ

เกิดการหยุดชะงักของการดาเนินงาน
> 10 ล้านบาท
เกิดข่าวเชิงลบในสื่อต่างๆ เป็ นเวลา
เกิดปั ญหาทีส่ าคัญและเกิดความ
ลูกค้ามีความพึงพอใจ
- ทุกสัปดาห์
หรือการใช้บริการต่อเนื่องเป็ น
มากกว่า 5 วันต่อเนื่องกัน
เสียหายอย่างมาก ทาให้ระบบเกิดชะงัก
คะแนนประเมินต่ากว่า 75%
- มากกว่า 100 ครัง้ ต่อ เวลานานติดต่อกันเกินกว่า SLA หรือ
เกิน 1 วัน
เดือน
ข้อผูกพันกับผูม้ ผี ลประโยชน์ หรือนาน
เกินกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดมาก หรือ
เกิดความเสียหายร้ายแรงกับผูม้ ี
ผลประโยชน์รว่ มหรือผูม้ ผี ลประโยชน์
มยอดรั
บไม่ได้าเนินงาน มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 เกิดข่าวเชิงลบในสื่อต่างๆ เป็ นเวลา
- ทุก 2 สัปดาห์
เกิดการหยุร่ดวชะงั
กของการด
เกิดปั ญหาทีส่ าคัญและเกิดความ
ลูกค้าบางส่วนพึงพอใจ
- 76-100 ครัง้ ต่อเดือน เกินกว่า SLA แต่มผี มู้ ผี ลประโยชน์
ล้านบาท
4-5 วันต่อเนื่องกัน
เสียหายบางส่วน ทาให้ระบบเกิดชะงัก
คะแนนประเมิน 75% - 80%
ร่วมยังยอมรับได้และไม่เกิดความ
ไม่เกิน 1 วัน
เสียหายร้ายแรงกับผูม้ ผี ลประโยชน์
ร่วมและสามารถบริหารจัดการให้ความ
เสี่ยงลดลงได้ในครัง้ ต่อไป
- ทุก 1-3 เดือน
เกิดการหยุดชะงักของการดาเนินงานไม่ มากกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน เกิดข่าวเชิงลบในสื่อต่างๆ เป็ นเวลา 3 เกิดปั ญหาทีก่ ระทบต่อกระบวนการ ลูกค้าบางส่วนพึงพอใจคะแนนประเมิน
- 51-75 ครัง้ ต่อเดือน
500,000 บาท
วันต่อเนื่องกัน
ทางาน แต่สามารถแก้ไขได้ภายในครึง่
80% - 85%
เกินกว่า SLA หรืออยู่ในเงือ่ นไขข้อ
วัน
ผูกพันกับผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มหรือ

พนักงาน/บุคลากร
ถูกเลิกจ้าง/ ไล่ออกจากงาน

พนักงานถูกลงโทษทางวินัย ตัด
เงินเดือน 10%

พนักงานถูกลงโทษทางวินัย ตัด
เงินเดือน 5%

ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของระบบหรือผูม้ ี
ผลประโยชน์รว่ มยอมรับได้
ทุก 3-6 เดือน

2

1

26-50 ครัง้ ต่อเดือน

ทุก 6-12 เดือน
1-25 ครัง้ ต่อเดือน

เกิดการหยุดชะงักของการดาเนินงาน
เป็ นครัง้ แรกหรือเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั
ไม่เกินกว่า SLA หรืออยู่ในเงือ่ นไขข้อ
ผูกพันกับผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มหรือ
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของระบบหรือผูม้ ี
ผลประโยชน์รว่ มยอมรับได้
ไม่เกิดการหยุดชะงักของการ
ดาเนินงานหรือการใช้บริการของผูม้ ี
ผลประโยชน์รว่ ม

มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน
200,000 บาท

เกิดข่าวเชิงลบในสื่อต่างๆ เป็ นเวลา 2
วัน

เกิดปั ญหาทีก่ ระทบต่อกระบวนการ
ทางาน แต่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1
ชัวโมง
่

ลูกค้าส่วนใหญ่พงึ พอใจ คะแนน
ประเมิน 85% - 90%

พนักงานได้รบั การเตือนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

<= 50,000 บาท

เกิดข่าวเชิงลบในสื่อต่างๆ เป็ นเวลา 1
วัน

เกิดปั ญหาเล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อ
กระบวนการทางาน

ลูกค้าส่วนใหญ่พงึ พอใจ คะแนน
ประเมิน 90% ขึน้ ไป

พนักงานถูกตักเตือนด้วยวาจา

คูม่ ือบริหารความเสี่ยง
5. การจัดการความเสี่ ยง (Risk Response ) หมายถึ ง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรื อ
ความเสี่ ยงหรื อลดผลกระทบความเสี ยหายจากเหตุ การณ์ ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่บริ ษทั ยอมรับได้
(Risk Tolerance) โดยการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ ยงนั้น ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย
หรื อต้นทุ นในการจัดการความเสี่ ยงนั้น เปรี ยบเที ยบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ ม้ ค่า
หรื อไม่

การจัดการความเสี่ ยง กรณี เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยภายนอก ซึ่ งไม่ได้อยูภ่ ายใต้การ

ควบคุมของฝ่ ายบริ หาร การป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงกระทําได้ ดังนี้
5.1 การลดความรุ นแรงของความเสี่ ยง (Risk Reduction) หรื อลดความเป็ นไปได้ในการเกิ ดความ
เสี่ ย ง คือ ความพยายามลดความเสี่ ยงโดยการเพิ่ม เติ ม หรื อเปลี่ ย นแปลงขั้นตอนบางส่ วนของ
กิจกรรมหรื อโครงการที่จะนําไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ ยง หรื อลดความน่าจะเป็ นที่เหตุการณ์ที่
เป็ นความเสี่ ยงจะเกิดขึ้น เช่น การฝึ กอบรมบุคลากรให้มีความรู ้เพียงพอ การกําหนดผูจ้ ดั จ้าง และ
ผูร้ ับมอบงานให้แยกจากกัน หรื อลดระดับความรุ นแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ ที่เป็ นความ
เสี่ ยงเกิ ดขึ้น เช่ น การติดตั้งเครื่ องดับเพลิง การสํารองข้อมูล (back up) และการบันทึกข้อมูล
สํารองเป็ นระยะๆ
5.2 การแบ่ งปั นความเสี่ ยง (Risk Sharing) หรื อการโอนย้ ายความเสี่ ยง คื อ การถ่ ายทอดความเสี่ ยง
บางส่ ว นให้ผู อ้ ื่ น /หน่ วยงานอื่ น ร่ ว มกัน รั บ ผิด ชอบ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งขึ้ นจะต้อ งรั บ
ผลกระทบร่ วมกัน ซึ่ งการแบ่งรั บความเสี่ ยงไม่ได้เป็ นการลดความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น แต่เป็ นการ
รั บ ประกันว่า เมื่ อเกิ ดความเสี ย หายแล้วองค์ก รจะได้รับ การชดใช้จากผูอ้ ื่ น เช่ น การทําประกัน
(Insurance) การทําสัญญา (Contracts) การรับประกัน (Warranties) การจ้างผูด้ าํ เนินการภายนอก
5.3 การยอมรับความเสี่ ยง (Risk Accept) คือ การรับความเสี่ ยงไว้จดั การเองภายในหน่วยงาน หากทํา
การวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม เนื่ องจากต้นทุนการจัดการความ
เสี่ ยงสู งกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
5.4 การหลีกเลีย่ งความเสี่ ยง (Risk Avoidance) คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
โดยการหยุด ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรื อโครงการที่จะนําไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ ยง
แต่มีขอ้ เสี ย คือ อาจส่ งผลกระทบให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์ก รมากจนเกินไปจน
ไม่สามารถมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ได้ กรณี เป็ นความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน ที่เกิ ดจาก
ปั จจัยภายในซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของฝ่ ายบริ หาร การป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงกระทําได้โดยจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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6. การบริ หารความเสี่ ยงทั่วทั้งองค์ กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริ หารปั จจัย และ
ควบคุ มกิ จกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนิ นงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่บริ ษทั จะเกิ ด
ความเสี ยหาย โดยให้ระดับของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ บริ ษทั
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็ นระบบ โดยคํานึ งถึงการบรรลุเป้ าประสงค์
กลยุทธ์ และชื่อเสี ยงขององค์กรเป็ นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุ น และการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
ความเสี่ ยงจากหน่วยงานทุกระดับทัว่ ทั้งบริ ษทั
7. การควบคุ ม ภายใน (Internal Control) คื อ นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ ที่ จะช่ วยให้ม ั่น ใจว่า ได้มี ก าร
ดําเนิ นการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่วางไว้ กิ จกรรมการควบคุ มเกิ ดขึ้นในทุกระดับ
ทุ ก หน้า ที่ ง านและทัว่ ทั้ง บริ ษ ัท เพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านของหน่ วยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล
8. การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน และประเมินประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุ มภายในที่ กาํ หนดไว้อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า ระบบการ
ควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิ บตั ิ ตามจริ ง
ข้อบกพร่ องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
9. เป้ าประสงค์ ขององค์ กร (Goal) หมายถึง ความต้องการที่ผวู ้ างแผนยุทธศาสตร์ หรื อผูบ้ ริ หารต้องการให้
เกิ ดขึ้ นตามที่ ค าดหวังไว้ โดยทัว่ ไปจะกําหนดให้มีลกั ษณะกว้า งๆ ทั้งในเชิ งแก้ปัญหา (Problematic
Goal) และเชิงพัฒนา (Development Goal)

13

คูม่ ือบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงในมุมของภาพที่เป็ นองค์รวมแบบบูรณาการและทัว่ ทั้งบริ ษทั ครอบคลุมทุกกิ จกรรมที่
จะนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย เช่น เป้ าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic) ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงาน (Operations) การรายงาน (Reporting) และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
(Compliance)
การบริ หารความเสี่ ยง โดยยึดหลักการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management ( COSO-ERM ) ซึ่ ง
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวทางนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการซึ่ งสัมพันธ์กบั การดําเนิ นธุ รกิ จ
และกระบวนการบริ หารงาน ดังนี้

จากภาพลูกเต๋ าข้างต้น สามารถอธิ บายแต่ละหัวข้อได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ กร (Internal Environment)
เป็ นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริ หารความเสี่ ยง สภาพแวดล้อมนี้ มีอิทธิ พลต่อการกําหนดกล
ยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก ร การกํา หนดกิ จ กรรม การบ่ ง ชี้ ประเมิ น และการจัด การความเสี่ ย ง
สภาพแวดล้อมภายในองค์ก รประกอบด้ว ยหลายปั จ จัย เช่ น จริ ย ธรรม วิธี ก ารทํา งานของผู บ้ ริ หารและ
บุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริ หารความเสี่ ยง
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ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็ นส่ วนที่สําคัญอย่างหนึ่ งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
และมีผลต่อการกําหนดกลยุทธ์เพื่อนําไปดําเนิ นการให้องค์กรบรรลุ เป้ าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการ
เติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน
ดังนั้นการบริ หารความเสี่ ยง จึงช่วยผูบ้ ริ หารกําหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุ ประสงค์ที่ชดั เจนคื อ ขั้นตอนแรกสําหรับกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง องค์กร
ควรมัน่ ใจว่าวัตถุ ประสงค์ที่กาํ หนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่ องค์กร
ยอมรั บ ได้ โดยทัว่ ไปวัตถุ ป ระสงค์และกลยุทธ์ ควรได้รับการบันทึ กเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายและพันธะกิจในภาพรวมขององค์กร
2.2 ด้านปฏิบตั ิงาน เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิ ภาพผลการปฏิบตั ิงานและความสามารถในการทํากําไร
2.3 ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.4 ด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
การกําหนดวัตถุประสงค์ จะกําหนดเป็ น 2 ระดับ คือ
- วัตถุ ป ระสงค์ระดับองค์กร เป็ นวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายการดํา เนิ นงานขององค์กร รวมทั้ง มี
ผลกระทบต่อเป้ าหมายการดําเนินงาน
- วัต ถุ ป ระสงค์ ร ะดับ ฝ่ ายงาน และกระบวนการหลัก เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ล ะขั้น ตอนการ
ดําเนินงานหลักที่จะตอบสนองให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
วัตถุ ประสงค์ตอ้ งมีความสอดคล้องทัว่ ทั้งบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่า หน่ วยงาน ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานกําลัง ดําเนิ นการเพื่อให้บ รรลุ วตั ถุ ประสงค์ของบริ ษทั โดยมี ก ารลดกิ จกรรม กระบวนการ และ
หน่ วยงานต่างๆ ที่ไม่จาํ เป็ นออกไป วัตถุ ประสงค์ตอ้ งมีความชัดเจนและเป็ นไปได้ตามหลักการ ที่เรี ยกว่า
SMART ซึ่ งระบุวา่ วัตถุประสงค์ที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
1) ชัดเจน(Specific) วัตถุประสงค์ควรระบุผลตอบแทนหรื อผลลัพธ์ที่ตอ้ งการอย่างชัดเจน เพื่อให้
ทุกคนสามารถเข้าใจได้
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2) สามารถวัดผลได้ (Measurable) วัตถุประสงค์ตอ้ งสามารถวัดผล และระบุหลักเกณฑ์ของการ
วัดผลนั้นได้ หากวัตถุประสงค์ไม่สามารถวัดผลได้ บริ ษทั ควรพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ และขนาดของการลงทุนในกิจกรรมนั้นๆ แทน
3) สามารถบรรลุ ได้ (Achievable) วัตถุประสงค์หรื อความคาดหวังต้องมีความเป็ นไปได้ตาม
สภาพเหตุการณ์ในปัจจุบนั ระยะเวลา ทรัพยากรที่ถูกจัดสรร
4) มีความเกี่ ยวข้องสอดคล้องกัน (Relevant) ผลตอบแทนหรื อผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ตอ้ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่ วนอื่นๆ ในบริ ษทั
5) มี การกําหนดระยะเวลา (Time bound) ต้องมี การระบุ เวลาที่ ชัดเจนว่า ต้องการจะบรรลุ
วัตถุประสงค์เมื่อไร
นอกจากต้องคํานึ งถึ งวัตถุ ประสงค์ที่มีความสอดคล้องกันทัว่ ทั้งบริ ษทั แล้ว ควรต้องพิจารณาถึ ง
ความสอดคล้องกับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ควรถูกกําหนดขึ้น
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์บริ ษทั โดยผูบ้ ริ หาร และสอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการเติบโต ความเสี่ ยง และผลตอบแทนของบริ ษทั
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้อาจกําหนดในเชิงปริ มาณหรื อคุณภาพ โดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้
- ความเสี่ ย งอะไรบ้า งที่ บ ริ ษ ทั สามารถยอมรั บได้ ความเสี่ ย งอะไรบ้า งที่ บ ริ ษ ทั ไม่ ส ามารถ
ยอมรับได้
- ความเสี่ ยงที่จาํ เป็ นต้องยอมรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ผูถ้ ื อหุ ้นต้องการและระดับเงินทุนที่
เหมาะสมนั้นอยูท่ ี่ระดับใด
- บริ ษทั สามารถยอมรับความเสี่ ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ในปั จจุบนั หรื อไม่ ถ้าสามารถยอมรับได้
ความเสี่ ยงนั้นส่ งผลกระทบอย่างไรต่อยอดรายได้ที่บริ ษทั ต้องการ
- เงินทุนหรื อรายได้ระดับใดที่บริ ษทั สามารถยอมรับในความสู ญเสี ยได้ หากกําหนดระดับความ
เชื่ อมัน่ ไว้ที่ระดับหนึ่ ง บริ ษทั มีเงินทุนรองรับเพียงพอหรื อไม่ หากเหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ ยง
ร้ายแรงได้เกิดขึ้นจริ ง
- มี ค วามเสี่ ย งใดหรื อไม่ ที่บ ริ ษ ทั ไม่ส ามารถยอมรั บได้ เช่ น ความเสี่ ยงต่อการไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตาม
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ เป็ นต้น
- มีความเสี่ ยงใดบ้างที่บ ริ ษ ัท พร้ อมที่ จะยอมรั บ เพื่อให้สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ เช่ น การ
ลดลงของอัตราผลกําไรเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น เป็ นต้น
- มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่บริ ษทั จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสในการประสบความสําเร็ จตํ่า
แต่มีอตั ราผลตอบแทนต่อผลิตภัณฑ์สูง
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การกํา หนดระดับ ความเสี่ ยงที่ย อมรั บได้ (Risk Tolerance) เป็ นการกํา หนดค่า เบี่ ย งเบนจาก
วัตถุประสงค์ซ่ ึ งการปฏิ บตั ิงานที่กาํ หนดให้อยู่ภายใต้กรอบ Risk Tolerance นี้ ทําให้ผูบ้ ริ หารมัน่ ใจได้ว่า
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการอยูภ่ ายในความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. การบ่ งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
การทํา ธุ ร กิ จ มัก มี ค วามไม่ แ น่ น อนเกิ ด ขึ้ น ตามมา องค์ก รไม่ ส ามารถมัน่ ใจได้ว่า เหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุ ก ารณ์ หนึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ หรื อ ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ น จะเป็ นอย่า งไร ในกระบวนการบ่ ง ชี้ เหตุ ก ารณ์
ผูบ้ ริ หารควรต้องพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้
3.1 ปั จ จัย ความเสี่ ย งทุ ก ด้า นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เช่ น ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์ การเงิ น บุ ค ลากร การ
ปฏิบตั ิงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงานและสิ่ งแวดล้อม
3.2 แหล่งความเสี่ ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในบางกรณี ค วรมี ก ารจัดกลุ่ ม เหตุ ก ารณ์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นโดยแบ่ ง ตามประเภทของเหตุ ก ารณ์ และ
รวบรวมเหตุ ก ารณ์ ท้ งั หมดในองค์ก รที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่า งหน่ ว ยงาน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู บ้ ริ ห ารสามารถเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีขอ้ มูลที่เพียงพอเพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการประเมินความเสี่ ยง
การระบุ ความเสี่ ยง (Risk Identification) เป็ นการระบุเหตุการณ์ ใดๆ ที่ มีโอกาสจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตและมีผลกระทบก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่า หรื อเหตุการณ์ ที่
ไม่พึงประสงค์ ทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบความสําเร็ จตามเป้ าประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เหตุการณ์
ที่มีผลกระทบในเชิ งลบเป็ นความเสี่ ยงที่ตอ้ งนํา ไปจัดการต่อไป และเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบในเชิ งบวก
จะต้องนํากลับไปกําหนดเป็ นเป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดการนําไปปฏิ บตั ิและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั การบ่งชี้ เหตุการณ์สามารถจัดทําโดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล เช่น คณะผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือหลากหลายชนิด ดังต่อไปนี้
การบ่งชี้ เหตุการณ์ คือกระบวนการซึ่ งผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมกันระบุเหตุการณ์ หรื อเงื่อนไขที่
อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยวิธีการต่างๆ เช่น
-

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การสัมภาษณ์หรื อการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
การเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นๆ
การหารื อกับพนักงานหรื อการวิเคราะห์ภายในบริ ษทั
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- เหตุการณ์ช้ ีนาํ หรื อตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
- รายงานเหตุการณ์สูญเสี ย เช่น Loss Report รายงานอุบตั ิเหตุ Plant Incident Report รายงาน
ของเสี ยและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์แผนภาพขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน/คู่มือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการบ่ง ชี้ ความเสี่ ย งควรพิ จารณาถึ ง ความเสี่ ย งที่ ป รากฏชัดเจนและไม่ ชัดเจน โดยควร
พิจารณาครอบคลุมให้กว้างถึงปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี้
- ปั จจัยภายนอกและภายในที่อาจทําให้เกิดความเสี่ ยง
- เหตุการณ์ ร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่ น นํ้าท่วม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติอื่นๆ หรื อปั จจัยที่
เป็ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เช่น สภาพแวดล้อม การทํางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ การทํางานนอก
เวลามากเกินไป ซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้จะส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยต่อบริ ษทั ได้
- เหตุการณ์ในอดีต ความเสี่ ยงที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ แนวโน้มในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
- การคิดค้นใหม่ สิ นค้าใหม่ และการบริ การใหม่ที่บริ ษทั ต้องการจะพัฒนา
- โอกาสจากการดําเนินงานของบริ ษทั ในปั จจุบนั หรื อการบ่งชี้ กิจกรรมใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่า
ให้กบั บริ ษทั
เทคนิคการบ่ งชี้ความเสี่ ยง วิธีการและเครื่ องมือต่างๆ สําหรับการบ่งชี้ความเสี่ ยง ได้แก่
1) การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นวิธีที่ใช้โดยทัว่ ไปในการบ่งชี้ความเสี่ ยง การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการควร
ดําเนินการโดยผูป้ ระสานงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้กระบวน
การและเวลาที่กาํ หนด สิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวัง คือการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะต้องเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งหารื อ โดยผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละท่านจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ในประเด็นที่จะมี
การหารื อในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการและสามารถมีส่วนร่ วมในการหารื อดังกล่าว
ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่จะมีการหารื อ
- เป็ นผูด้ าํ เนินการให้เกิดกิจกรรม
- เป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่หารื อ
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- เป็ นผู ส้ นับ สนุ น และประสานงาน เช่ น ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อดีของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ คือ ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสามารถหารื อกันได้โดยตรง ทําให้เกิด
การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งการยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน รวมไปถึงทําให้เกิดการ
โต้แย้งในประเด็นที่ มีความคิดเห็ นไม่ตรงกัน ซึ่ งจะทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลอย่างกว้างขวางหลาย
มุมมอง
อย่างไรก็ตาม การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการนั้นมี ขอ้ จํากัดบางประการซึ่ งอาจมี ผลให้การดําเนิ นการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ไม่มีประสิ ทธิ ผลเท่าที่ควร ข้อจํากัดประกอบด้วย
- การมี วฒั นธรรมแบบรวมศู นย์ ทั้ง นี้ หากบริ ษ ทั ไม่มี วฒั นธรรมแบบเปิ ดอาจทําให้ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรื ออาจถูกครอบงําจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มที่มีตาํ แหน่งสู ง
กว่า
- ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ ระสานงานการประชุม โดยการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จะมีประสิ ทธิ ภาพหรื อประสิ ทธิ ผลมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั ความสามารถและประสบการณ์
ของผูป้ ระสานงานการประชุ ม เพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมีการแสดงความคิดเห็ นอย่าง
อิสระ และสามารถประสานความคิดเห็นที่ขดั แย้งได้
- ข้อจํากัดด้านระยะเวลา เนื่ องจากเป็ นการประชุ มที่ตอ้ งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่ งมักเป็ นผูบ้ ริ หารที่มีเวลาจํากัดและไม่ตรงกัน
2) การสั มภาษณ์ หรื อการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร
การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เป็ นเทคนิคที่เป็ นประโยชน์สําหรับการรวบรวมข้อมูลความเสี่ ยง
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมจากการสัมภาษณ์หรื อสํารวจความคิดเห็น สามารถใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นที่สําคัญสําหรับการ
หารื อในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการความเสี่ ยง
ข้อดีของการสัมภาษณ์หรื อการสอบถามความคิดเห็นด้านความเสี่ ยง คือด้านระยะเวลา เนื่องจากการ
สัมภาษณ์สามารถดําเนินการได้ต่างสถานที่และต่างเวลา จึงเหมาะกับผูบ้ ริ หารที่มีเวลาไม่ตรงกัน นอกจากนี้
ยังทําให้ผถู ้ ู กสัมภาษณ์ หรื อผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความเห็นอย่างเห็นอิสระ โดยทัว่ ไปการสัมภาษณ์
และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเสี่ ยง จะถูกเลือกนํามาใช้หากต้องการดําเนินการแบบส่ วนตัว
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อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์และการสอบถามความคิดเห็นด้านความเสี่ ยงก็ยงั มีขอ้ จํากัดบางประการ
เช่น การไม่สามารถก่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดําเนิ นการได้
ในรายละเอียดเช่นเดียวกับการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หากแต่มกั ใช้เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากผูถ้ ูกสัมภาษณ์
หรื อผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้ ส่วนใหญ่ใช้ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความเสี่ ยง และการควบคุม ในระดับที่เป็ นเชิงนโยบายหรื อกลยุทธ์
3) การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ
การวิจยั และการเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั อื่นภายในประเทศและต่างประเทศ อาจสามารถใช้ในการ
บ่งชี้ความเสี่ ยงโดยตรงที่กระทบต่อบริ ษทั
เทคนิคการวิจยั รวมถึงการศึกษาวารสารที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ วมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ การ
สอบถามบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต การสอบถาม
ความคิดเห็น การหารื ออย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการกับตัวแทนจากบริ ษทั อื่นๆ
การวิจยั อาจแสดงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
- เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ บ่ อ ย และยัง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น กับ บริ ษ ัท แต่ เ ป็ นความเสี่ ย งสํ า หรั บ บริ ษ ัท
โดยเฉพาะ (มีผลกระทบอย่างมาก)
- เหตุ ก ารณ์ ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น หรื อมี ค วามเป็ นไปได้ สู งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในบริ ษั ท และบริ ษัท มี
ประสบการณ์ ใ นการจัด การเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตได้ เ ช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อระบบคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ
- แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice)
ข้อจํากัดของการใช้การเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นๆ คื อ เมื่อทําการพิจารณาถึ งประสบการณ์ ที่เกิ ด
ขึ้นกับบริ ษทั อื่ น อาจไม่ได้รับการยอมรับ หากมีสมมุติฐานที่ ว่ากระบวนการภายในบริ ษทั และทรั พยากร
ต่างๆ ดีกว่าบริ ษทั อื่น หรื ออาจใช้ไม่ได้หากไม่เคยมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นในบริ ษทั มาก่อน
4) การหารื อกับพนักงานหรื อการวิเคราะห์ ภายในบริษัท
การหารื อกับพนักงานหรื อการจัดทําการวิเคราะห์ภายในบริ ษทั สําหรับเงื่อนไขการดําเนิ นงานต่างๆ
ทําให้เกิดแหล่งของข้อมูล และเหตุการณ์ที่เป็ นประโยชน์ได้
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5) เหตุการณ์ ชี้นาหรื อตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
เหตุการณ์ ช้ ี นาํ หรื อตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง สามารถระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงได้ โดยการติดตาม
ข้อมู ลที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ หนึ่ ง และทําให้ผูบ้ ริ หารสามารถระบุ เงื่ อนไขปั จจุ บนั ที่สามารถก่ อให้เกิ ด
เหตุการณ์ในอนาคตขึ้นได้ ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาด้วยว่า มีตวั ชี้ วดั ของความเสี่ ยงที่สําคัญแต่ละตัวหรื อไม่ ใน
กรณี ที่ไม่ได้กาํ หนดตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาเก็บข้อมู ลที่จาํ เป็ นสําหรับตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง
เพื่อให้สามารถนําตัวชี้วดั ความเสี่ ยงไปใช้ได้อย่างประสบความสําเร็ จ
ตัวอย่างของตัวชี้วดั ความเสี่ ยงที่สาํ คัญ ได้แก่
- อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง อาจบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของรายได้ในอนาคตที่ลดลง
- อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงล่วงเวลา อาจบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุน หรื อคุณภาพการทํางานที่
ลดลง
- การออกรายงานการหารื อของรัฐบาล อาจบ่งชี้ ถึงการเปลี่ ยนแปลงของกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต เป็ นต้น
ข้อดี ของการใช้ตวั ชี้ วดั ความเสี่ ยง คื อสามารถทําการอ้างอิงถึ งแหล่ งที่มาของแต่ละความเสี่ ยงได้
อย่างมี หลักการ (ทั้งเชิ งคุ ณภาพและปริ มาณ) อย่างไรก็ตาม คุ ณภาพ ความถู กต้อง และความทันสมัยของ
ตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง เป็ นปั จจัยสําคัญที่อาจก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนในการบ่งชี้ ความเสี่ ยงได้เช่ นกัน ทั้งนี้ การ
ใช้ตวั ชี้วดั ความเสี่ ยง มักใช้ในการติดตามผลความเสี่ ยงที่ได้ถูกบ่งชี้ ไว้แล้ว มากกว่าที่จะนํามาใช้ในการบ่งชี้
ความเสี่ ยงโดยตรง
6) รายงานเหตุการณ์ สูญเสี ย เช่ น Loss Report รายงานอุบัติเหตุ รายงานของเสี ย Plant Incident
Report และรายงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับรายได้ ความสู ญเสี ย เหตุการณ์ หรื อข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับความเสี่ ยง
ทําให้บริ ษทั สามารถบ่งชี้ความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผลได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิ งปริ มาณของข้อมูลเหล่านั้น
หรื อวิเคราะห์ความแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรื องบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
สาเหตุหรื อผลกระทบของเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่ควรลืมพิจารณาทั้งผลดีและผลเสี ยที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากความไม่เข้าใจต่อผลกําไรที่เกิดขึ้นอาจมีความเสี่ ยงมากเช่นเดียวกับความเข้าใจที่มีผลต่อการขาดทุน
ที่เกิดขึ้น
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ข้อดี ข องการใช้รายการเหตุ ก ารณ์ สู ญเสี ย คื อ ความได้เปรี ย บด้า นระยะเวลา เนื่ องจากสามารถ
ดํา เนิ น การได้ด้วยข้อ มู ล ที่ มี อยู่ภายในบริ ษ ัท อย่า งไรก็ ตาม รายการความเสี่ ย งที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นจากรายงาน
เหตุการณ์สูญเสี ย โดยปกติจะไม่แสดงตัวชี้นาํ ด้านผลกระทบ หรื อโอกาสเกิดของเหตุการณ์ หรื อปั จจัยความ
เสี่ ยง ดังนั้นแล้ว ผูใ้ ช้รายการความเสี่ ยงนี้ ไม่ควรพิจารณารายงานเหตุการณ์ความเสี่ ยงเหล่านั้นเป็ นรายงาน
ความเสี่ ยงที่สมบูรณ์
7) การวิเคราะห์ แผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การทําความเข้าใจการดําเนินงานปั จจุบนั หรื อกระบวนการตามแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ สามารถช่วย
บ่งชี้ ถึงปั จจัยความเสี่ ยงได้ การทําความเข้าใจกระบวนการหลักให้ประโยชน์อย่างมากต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงของบริ ษทั แผนภาพขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาจจะทําได้ในรู ปของแผนภาพกระบวนการ (Process Map)
หรื อแบบคําอธิ บาย หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน
ข้อดี ของการใช้การวิเคราะห์แ ผนภาพกระบวนการปฏิบตั ิงาน คือความได้เปรี ยบด้านระยะเวลา
เนื่ องจากสามารถดําเนิ นการได้ดว้ ยข้อมูลที่มีอยูภ่ ายในบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายการความเสี่ ยงที่พฒั นาขึ้น
จากการวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการปฏิบตั ิงาน โดยปกติจะไม่แสดงตัวชี้ นาํ ด้านผลกระทบ หรื อโอกาส
เกิ ดของเหตุ ก ารณ์ หรื อปั จจัย ความเสี่ ย ง ดัง นั้นแล้ว ผู ใ้ ช้รายการความเสี่ ย งนี้ ไม่ ค วรพิ จารณารายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ ยงเหล่านั้นเป็ นรายงานความเสี่ ยงที่สมบูรณ์
กล่ าวโดยสรุ ปแล้ว แนวทางการระบุ ความเสี่ ยงด้วยวิธีต่างๆ ที่ ได้กล่ าวไว้ขา้ งต้น มี ท้ งั ข้อดี และ
ข้อเสี ยแตกต่างกันไป บางครั้งจึงนิ ยมนําแนวทางต่างๆ มาประสมประสานกัน เช่ น การใช้แบบสอบถาม
ร่ วมกับการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ การใช้การวิเคราะห์ แผนภาพการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับการหารื อและการ
วิเคราะห์ภายในกับพนักงาน เป็ นต้น การนําแนวทางใดแนวทางหนึ่ งไปใช้ จึงควรปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของบริ ษทั
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4. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนนี้ เน้นการประเมินโอกาสเกิ ดและผลกระทบของเหตุการณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้นต่อวัตถุ ประสงค์
ขณะที่เกิ ดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ งอาจส่ งผลกระทบในระดับตํ่า เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ องอาจมี
ผลกระทบในระดับสู งต่อวัตถุประสงค์ โดยทัว่ ไปการประเมินความเสี่ ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผละกระทบมากน้อยเพียงใด
การประเมิ นความเสี่ ย ง สามารถทํา ได้ท้ งั การประเมิ นเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ โดยพิ จารณาทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ ยงควรดําเนิ นการทั้งก่อน
การจัดการความเสี่ ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ ยงแล้ว เช่น
- การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
- กระบวนการปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมการควบคุมภายใน
- โครงสร้างและกระบวนการรายงาน
- การวัดผลการปฏิบตั ิงานและการติดตามผล
- วิธีการติดต่อสื่ อสาร
- ทัศนคติและแนวทางของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับความเสี่ ยง
- พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
- สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบนั
เมื่อทําการบ่งชี้ ความเสี่ ยงเรี ยบร้อยแล้ว ควรมีการประเมินว่าความเสี่ ยงเหล่านั้นจะมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างไร ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาทั้งความเสี่ ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) ความ
เสี่ ยงหลังการควบคุม (Residual Risk) โดยทําการประเมินความเสี่ ยงในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบด้วยวิธี
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความเสี่ ยงมีดงั ต่อไปนี้
- เกิดการบ่งชี้ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
- เกิดการเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่สาํ คัญกับกลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั
- เกิดการคัดเลือกและจัดลําดับการดําเนินการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ ยง
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โอกาสเกิด (Likelihood)
การประเมินโอกาสเกิ ดของความเสี่ ยงเป็ นเรื่ องท้าทาย โดยทัว่ ไป การหาข้อมูลมาทําการ
สนับ สนุ น การประมาณการที่ ถู ก ต้อ งเป็ นไปได้ย าก การประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Assessment) ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่มีหลักการและต้องระมัดระวัง ในกรณี ที่สามารถ
หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรื อความถี่ ที่เกิ ดขึ้นในอดี ตสามารถบ่งชี้ ถึงความเป็ นไป
ได้ของเหตุการณ์ในอนาคตได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อการประมาณการทางคณิ ตศาสตร์ ที่แม่นยํามาก
ขึ้น แต่ในบางกรณี ความถี่ที่เกิดขึ้นในอดีต อาจมิได้เป็ นตัวชี้ นาํ ถึงความเป็ นไปได้ในอนาคต ในกรณี
ดังกล่าว ผูป้ ระเมินจําเป็ นต้องใช้วิจารณญาณในการเลื อกใช้สถิ ติหรื อความเป็ นไปได้ในอนาคตเพื่อ
เป็ นข้อมูลประกอบการประเมิ น ในการประเมินโอกาสเกิ ด รายละเอียดความเสี่ ยงที่ ไม่ชดั เจน อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการประเมิน ดังนั้นผูป้ ระเมินจึงควรพิจารณาและปรับปรุ งรายละเอียดของ
ความเสี่ ยงให้ชดั เจน
ผลกระทบ (Impact)
การประเมิ น ความเสี่ ย งควรพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบทั้ง ทางด้า นการเงิ น ตัว อย่ า งเช่ น
ผลกระทบต่อรายได้ และผลกระทบที่ไม่ใช่ ทางการเงิน ตัวอย่างเช่ น กฎระเบียบและข้อบังคับ ความ
พึงพอใจของลูกค้า ชื่ อเสี ยง และบุคลากร เป็ นต้น การประเมินมูลค่าของผลกระทบทางการเงินที่เกิด
จากความเสี่ ยงหนึ่ งเป็ นเรื่ องยากและซับซ้อน ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ ยงเบื้องต้นการพิจารณา
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ ยงในเชิ งคุณภาพ เพื่อเป็ นการประเมินระดับความสําคัญ ความเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบไม่มากและมีโอกาสเกิดน้อย ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับความสนใจมาก ในขณะที่ความเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบมากและมีโอกาสเกิดสู ง จําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างทันท่วงที
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ระดับความเสี่ ยง (Level of Risk)
คือ ตัวชี้ วดั ที่ ใช้ในการกําหนดความสําคัญของความเสี่ ยง โดยค่าระดับความเสี่ ยงได้จากการนํา
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงเพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งต้องมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
ตารางที่ 1 เกณฑ์ การกาหนด ลาดับของความเสี่ยง
โซนสีเขียว
โซนสีแหลือง
ลาดับ โอกาส ผลกระทบ ลาดับ โอกาส ผลกระทบ
1
1
1
5
3
1
2
2
1
6
4
1
3
1
2
7
5
1
4
2
2
8
3
2
9
4
2
10
5
2
11
1
3
12
2
3
13
3
3

ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21

โซนสีส้ม
โอกาส ผลกระทบ
4
3
5
3
1
4
2
4
3
4
1
5
2
5
3
5

ลาดับ
22
23
24
25

โซนสีแดง
โอกาส ผลกระทบ
4
4
5
4
4
5
5
5

การจัดลําดับ ลําดับ 1 ถึ ง 25 เป็ นการจัดลําดับที่นาํ มาใช้ในการประเมินโอกาสเกิ ดและผลกระทบ
ของความเสี่ ยง เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งต้องมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
แนวทางการพิจารณาความมีนัยสาคัญของความเสี่ ยง
การประเมิ นความมี นัย สํา คัญของความเสี่ ย ง สามารถทํา ได้โดยการอ้า งอิ ง กับ ตารางแสดงการ
จัดลํา ดับ ความเสี่ ย งข้า งต้น การพิ จารณาว่า ความเสี่ ย งใดมี ค วามสํา คัญที่ ต้องนํา มาดํา เนิ นการก่ อนหลัง
โดยทัว่ ไปอาจใช้การกําหนดค่าลําดับความเสี่ ยงทั้งในด้านของผลกระทบและโอกาสเกิด และแบ่งกลุ่มระดับ
ความสําคัญของความเสี่ ยง เช่น บริ ษทั กําหนดให้ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบและโอกาสเกิดตั้งแต่ 22 ขึ้นไป คือ
ความเสี่ ยงสําคัญที่ตอ้ งนํามาพิจารณาจัดการก่อน เป็ นต้น
ทั้งนี้ การกําหนดนัยสําคัญของความเสี่ ยงของบริ ษทั ควรได้รับการพิจารณาจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง การกําหนดนัยสําคัญความเสี่ ยงของบริ ษทั
สามารถแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ โดยแกน X แสดงถึงโอกาสของความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และแกน Y
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แสดงถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น โดยลําดับความสําคัญของความเสี่ ยงได้ถูกกําหนดตั้งแต่ระดับ 1-5 ระดับ
ความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมินข้างต้น หากมี ค่าตํ่าหมายถึ ง ความเสี่ ยงอยู่ในระดับตํ่ามาก และหากมี ค่า
สู งขึ้น ความเสี่ ยงจะมีระดับสู งขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ ยง แสดงดังภาพและตาราง

ผลกระทบ/ความรุนแรงต่ อองค์ กร

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยงขององค์ กร (Risk Assessment Metrix)
Risk Assessment
ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ยงกับองค์ กร
สู งมาก

5

19

20

21

24

25

สู ง

4

16

17

18

22

23

ปานกลาง

3

11

12

13

14

15

ต่า

2

3

4

8

9

10

ต่ามาก

1

1

2

5

6

7

1
ต่ามาก

2
ต่า

3
ปานกลาง
โอกาสที่จะเกิด

4
สู ง

5
สู งมาก

ค่ าทีป่ ระเมินจากโอกาส ระดับ
เกิดและผลกระทบ ความเสี่ ยง

22 - 25
14 - 21
5 - 13
1-4

สิ่ งที่ต้องปฏิบัติ

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็ นต้องเร่ งจัดการความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ทนั ที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้
สู ง
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมเพื่อป้ องกันไม่ให้
ปานกลาง
ความเสี่ ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ตอ้ งควบคุม ไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิม่
ต่า
สู งมาก

จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นขอบเขตของความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ คือ ความเสี่ ยงที่มี ค่าของระดับ
ผลกระทบและโอกาสเกิด ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป
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คะแนนที่อยูใ่ นแต่ละช่อง เกิดจากการพิจารณาระดับความเสี่ ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ โดยให้
นํ้าหนักผลกระทบมากกว่าโอกาสเกิด เช่น การประเมินความเสี่ ยงกรณี โอกาสเกิดเป็ น 4 ผลกระทบเป็ น 5 ค่า
ความเสี่ ยงเท่ากับ 24 แสดงว่าเป็ นความเสี่ ยงที่สาํ คัญมาก เป็ นต้น
เมื่อได้ระดับความเสี่ ยงแล้ว ควรนําความเสี่ ยงที่มีระดับรุ นแรงมาก สามารถก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ได้มาก มีโอกาสในการเกิดสู ง มาเร่ งจัดการก่อนข้ออื่นๆ ส่ วนความเสี่ ยงที่ไม่รุนแรงมีโอกาสเกิดได้นอ้ ย จะ
จัดเป็ นความเสี่ ยงที่ไม่ตอ้ งดําเนิ นการใดๆ ในกรณี มีงบประมาณ กําลังคนหรื อเวลาจํากัด การจัดลําดับความ
เสี่ ยง จะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเลือกการวัดความเสี่ ยงที่มี
ความรุ นแรงมากและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไปหาความเสี่ ยงที่ไม่รุนแรงและโอกาสเกิดขึ้นบ่อย

ผลกระทบด้ านดีต่อองค์ กร

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินโอกาสขององค์ กร (Risk Assessment Metrix)
Risk Assessment
ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดโอกาสกับองค์ กร
สู งมาก

5

19

20

21

24

25

สู ง

4

16

17

18

22

23

ปานกลาง

3

11

12

13

14

15

ต่า

2

3

4

8

9

10

ต่ามาก

1

1

2

5

6

7

1
ต่ามาก

2
ต่า

3
4
ปานกลาง สู ง
โอกาสที่จะเกิด

5
สู งมาก
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ค่ าทีป่ ระเมินจากโอกาส ระดับ
เกิดและผลกระทบ ความเสี่ ยง

22 - 25
14 - 21
5 - 13
1-4

สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
ต่า

สิ่ งที่ต้องปฏิบัติ
โอกาสดีทางธุรกิจสู งมาก
โอกาสดีทางธุรกิจสู ง
โอกาสดีทางธุรกิจปานกลาง
โอกาสดีทางธุรกิจต่า

เมื่อได้ระดับโอกาสด้านดีขององค์กรแล้ว ควรนําผลกระทบด้านดี ที่มีระดับตํ่า สามารถก่อให้เกิ ด
โอกาสดี ท างธุ รกิ จตํ่า มาเร่ งจัดการก่ อนข้ออื่ นๆ ส่ วนผลกระทบด้า นดี ที่มีระดับสู ง สามารถก่ อให้เกิ ด
โอกาสดีทางธุ รกิจสู งมาก นํามาจัดการในลําดับต่อไป
ดังนั้นความเสี่ ยง (Risk) คือ ภัยอันตรายหรื อความเป็ นไปได้ที่บางสิ่ งบางอย่างที่เป็ นอันตรายหรื อไม่
พึงปรารถนาจะเกิดขึ้น โดยทัว่ ไป ความเสี่ ยงกับโอกาส (opportunity) มักจะถูกมองว่าเป็ นของคู่กนั และควร
จะอยู่ในสภาพที่ สมดุ ลกันให้มากที่ สุด โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ ที่ ได้จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์มากกว่าโทษ
ดังนั้น วัตถุ ประสงค์หลักของการบริ หารความเสี่ ยง จึงเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นให้เหลื อน้อย
ที่สุด และเพิ่มโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้มากที่สุดกับการดําเนินงานขององค์กร
5. การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response) หรื อการจัดการความเสี่ ยง
เป็ นการประเมินกิ จกรรมการควบคุ มที่ควรจะมี หรื อที่มีอยูแ่ ล้วว่าสามารถช่ วยควบคุ มความเสี่ ยง
หรื อปั จจัยเสี่ ยงได้อย่างเพียงพอหรื อไม่ หรื อเกิดประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด โดย
พิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การจัดการความเสี่ ยง คือกลยุทธ์หรื อกิจกรรมที่กาํ หนดเพื่อ
จัดการความเสี่ ยงโดยลดโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับ
ได้ของบริ ษทั
ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ ยงจะต้องคํานึ งถึ งต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้
กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรื อทั้งหมด เช่น
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Risk Avoidance) คือ การจัดการความเสี่ ยงที่อยูใ่ นระดับสู งมากและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสิ นใจยกเลิ กโครงการ/กิจกรรมนั้น ทั้งนี้ หากทําการใช้กล
ยุทธ์น้ ี อาจต้องทําการพิจารณาวัตถุประสงค์วา่ สามารถบรรลุได้หรื อไม่ เพื่อทําการปรับเปลี่ยน
ต่อไป
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2) การลด/การควบคุ มความเสี่ ยง (Risk Reduction) คือ การปรับปรุ งระบบการทํางานหรื อ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม่เพื่อลดโอกาสเกิด หรื อลดผลกระทบของความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้
3) การกระจายความเสี่ ยง หรื อการโอนย้ ายความเสี่ ยง (Risk Sharing) เป็ นการกระจายหรื อถ่าย
โอนความเสี่ ยงให้กบั บุคคลหรื อบริ ษทั อื่นช่ วยแบ่งความรับผิดชอบไป เพื่อลดโอกาสเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) การยอมรับความเสี่ ย ง (Risk Acceptance) ความเสี่ ยงที่เหลื อในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กบั ความ
เสี่ ยงที่ตน้ ทุนของมาตรการจัดการสู งไม่คุม้ กับประโยชน์ที่ได้รับ
ปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ ยง มีดังนี้
- การประเมินผลกระทบและโอกาสเกิด จากการดาเนินการตามกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ ยง ใน
การประเมิ นทางเลื อกของแต่ละกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ ยง ผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจว่า
กิ จกรรมการจัดการความเสี่ ยงอาจส่ งผลต่อผลกระทบและโอกาสเกิ ดของความเสี่ ยงต่างกัน
ตัวอย่างเช่ น การซื้ ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็ นกิ จกรรมที่สามารถ
ลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ หากแต่ไม่สามารถลดโอกาสเกิดความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนได้ ในทางกลับกัน การเลือกที่จะซื้ อวัตถุ ดิบภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้ น สามารถลดโอกาสเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
หากแต่ไม่สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็ นต้น ดังนั้นแล้วการประเมินผลกระทบและ
โอกาสเกิ ดของความเสี่ ยงที่อาจเปลี่ ยนแปลงจากการดําเนิ นการตามกิ จกรรมการจัดการความ
เสี่ ย ง จึ ง ควรได้รั บ การพิ จ ารณาก่ อ นการตัด สิ น ใจเลื อ กกลยุท ธ์ เพื่ อ ให้ร ะดับ ความเสี่ ย ง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั
- การประเมิ นต้ นทุ นและผลตอบแทนของการด าเนิ นการตามกลยุ ทธ์ ก ารจั ด การความเสี่ ย ง
เนื่ องจากทรัพยากรบริ ษทั มีจาํ กัด จึงมีความจําเป็ นต้องทําการประเมินต้นทุนและผลตอบแทน
ที่ เกิ ดขึ้ นโดยทัว่ ไปแล้วต้นทุ นนั้นสามารถคํานวณในเชิ ง ปริ ม าณด้วยการคํา นวณค่ าต้นทุ น
ทางตรงและต้นทุนทางอ้อม นอกจากนี้ยงั สามารถพิจารณาในเชิงของระยะเวลาและทรัพยากรที่
ใช้ในการดําเนิ นกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ ยงดังกล่ าว สําหรั บการพิจารณาผลตอบแทนนั้น
สามารถประเมินในเชิงของผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
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หากมีการดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ ยง ในกรณี ที่พบว่าผลตอบแทนที่จะได้จากการ
ดําเนิ นการไม่คุม้ กับต้นทุนส่ วนเพิ่ม ผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาถึ งแนวทางในการโอนย้ายความเสี่ ยง (Sharing)
เพื่อทําการแบ่งต้นทุ นให้หน่ วยงานภายนอกรั บผิดชอบ เช่ น การทําประกันภัย หรื อ การร่ วมทุน เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หารอาจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ ยงอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายวิธีรวมกัน เพื่อจัดการความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการ
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุ ม คือนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการจัดการความ
เสี่ ยง เนื่ องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนดวัตถุ ประสงค์และเทคนิ คการนําไปปฏิ บตั ิเป็ นเฉพาะขององค์กร
ดังนั้นกิ จกรรมการควบคุ มจึ งมี ความแตกต่า งกัน การควบคุ มเป็ นการสะท้อนถึ ง สภาพแวดล้อมภายใน
องค์ก ร ลัก ษณะธุ รกิ จ โครงสร้ า ง และวัฒนธรรมขององค์ก ร และหากการปฏิ บตั ิ ง านมี ก ารใช้ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็ นที่จะต้องมีการพิจารณาถึ งการควบคุมทัว่ ไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมสําหรับแต่ละระบบงานด้วย
ประเภทของกิจกรรมการควบคุม
1) การควบคุ ม แบบป้ องกัน (Preventive) การดําเนิ นการ หรื อการควบคุ ม ที่ จดั ไว้ล่ วงหน้าเพื่อลด
โอกาสเกิดของผลลัพธ์/ผลกระทบที่ไม่ดี เช่น
- การแบ่งแยกหน้าที่
- การใช้รหัสผ่าน
- การฝึ กอบรม
2) การควบคุมแบบค้ นหาทีผ่ ดิ (Detective) การดําเนินการ หรื อการควบคุมเพื่อค้นหาสาเหตุเมื่อความ
ผิดพลาดหรื อสิ่ งผิดปกติได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น
- รายงานการสอบทาน
- การยืนยัน
- การนับทรัพย์สิน
- รายงานข้อผิดพลาด
3) การควบคุมแบบแก้ ไข (Corrective) การดําเนิ นการหรื อการควบคุมเพื่อแก้ไขความเสี ยหาย หรื อ
ลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด หรื อความผิดปกติ เช่น การกระทบยอดบัญชี
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4) การควบคุมแบบส่ งเสริ ม (Directive) การดําเนิ นการ หรื อควบคุ มที่ส่งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้เกิ ด
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เช่น การให้รางวัลแก่ผมู ้ ีผลงานดี
กิจกรรมการควบคุมทําให้ผบู ้ ริ หารมัน่ ใจว่ากิจกรรมการจัดการความเสี่ ยงได้มีการดําเนิ นการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา ในบางกรณี กิจกรรมการควบคุมอย่างหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการความ
เสี่ ยงหลายกิจกรรม ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมการจัดการความเสี่ ยงอย่างหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ควบคุมหลายกิจกรรม และในบางกลยุทธ์การจัดการความเสี่ ยงกับกิจกรรมควบคุมอาจเป็ นกิจกรรมเดียวกัน
ก็ได้
กิ จ กรรมการควบคุ ม ถื อ เป็ นกระบวนการสํ า คัญ สํ า หรั บ ผู ้บ ริ หารในการทํา ให้ บ ริ ษัท บรรลุ
วัตถุ ประสงค์เนื่ องจากแต่ละบริ ษทั มีการกําหนดวัตถุ ประสงค์ และเทคนิ คการนําไปปฏิ บตั ิเป็ นของเฉพาะ
บริ ษทั ดังนั้น กิ จกรรมการควบคุ มจึ งมี ความแตกต่างกัน การควบคุ มเป็ นการสะท้อนถึ งสภาพแวดล้อม
ลักษณะธุ รกิจ โครงสร้างภายใน ความเป็ นมาของบริ ษทั และวัฒนธรรม
หลังจากที่ได้มีการกําหนดแผนงานเริ่ มต้นในการจัดการความเสี่ ยง และเมื่อแผนงานเริ่ มต้นได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ควรมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ซึ่ งกําหนดผูร้ ับผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องที่
จะนําไปปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนั้นได้รับทราบเพื่อจะได้นาํ ไปปฏิบตั ิให้เกิดขึ้นจริ ง
โดยต้องระบุระยะเวลาแล้วเสร็ จ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าจะมีการดําเนิ นงานตามกลยุทธ์เพื่อให้เกิดโอกาสตามที่
คาดหวังไว้จริ ง
โดยทัว่ ไปแล้ว ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงคือบุคคลที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่องานและมีอาํ นาจใน
การตัดสิ นใจอย่างเพียงพอในการทําให้แผนปฏิบตั ิการสําหรับการจัดการความเสี่ ยงประสบความสําเร็ จ ใน
กรณี ที่แผนปฏิ บตั ิการหนึ่ งมีฝ่ายที่รับผิดชอบและฝ่ ายที่ให้ความสนับสนุ นมากกว่าหนึ่ งฝ่ าย ผูร้ ับผิดชอบ
ความเสี่ ยงจะมีบทบาทในการประสานงานร่ วมกับฝ่ ายที่ให้ความสนับสนุ นเพื่อให้การดําเนิ นตามมาตรการ
จัดการความเสี่ ย งเป็ นไปตามกํา หนดเวลาและประสิ ทธิ ผ ล หลังจากที่ แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารได้ถู ก อนุ ม ตั ิ และ
เห็ นชอบแล้ว ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงจะต้องรับผิดชอบต่อการนําแผนปฏิ บตั ิการไปปฏิ บตั ิ และติดตามผล
การดําเนินงานของแผนปฏิบตั ิการนั้น นอกจากนี้ จะต้องรายงานต่อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงถึงสถานะ
ความก้าวหน้าหรื อปั ญหาต่างๆ ของแผนปฏิ บตั ิ การเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั อาจขอให้ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงรายงานถึ ง
สถานะและความก้าวหน้าของแผนปฏิบตั ิการโดยตรงได้
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หลังจากเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามแผนปฏิ บตั ิการแล้ว ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงควรพิจารณาถึงปั จจัย
ต่างๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับความเสี่ ยง การควบคุ ม
ความเสี่ ยงที่มีอยู่ และประสิ ทธิ ผลของแผนปฏิบตั ิการที่ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น และทําการประเมินระดับ
ความเสี่ ยงโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสเกิ ดและผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ในการปรั บระดับ
ความเสี่ ยงอย่างเป็ นทางการนั้น ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยงจะต้องนําเสนอระดับความเสี่ ยงที่ได้รับการประเมิน
ใหม่ และหลักฐานที่สนับสนุนระดับความเสี่ ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่ออนุมตั ิต่อไป
กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
การควบคุ มทัว่ ไป และการควบคุ มเฉพาะระบบงาน ซึ่ งการควบคุ มทัว่ ไปครอบคลุมถึ งโครงสร้ างพื้นฐาน
และการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หารความปลอดภัย การจัดซื้ อโปรแกรมสําเร็ จรู ป การพัฒนา
โปรแกรม และการบํารุ งรักษา ส่ วนการควบคุมเฉพาะระบบงานได้รับการออกแบบเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อมูล
ที่ได้รับการบันทึกและประมวลผลมีความครบถ้วน ถูกต้องและมีอยูจ่ ริ ง
7. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
เป็ นสิ่ ง จํา เป็ นสํ า หรั บ องค์ก รในการบ่ ง ชี้ ประเมิ น และจัด การความเสี่ ย ง ข้อ มู ล สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งจากแหล่งภายนอกและภายใน ควรได้รับการบันทึกและสื่ อสารอย่างเหมาะสมทั้งใน
ด้านรู ปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ
การรายงานความเสี่ ยง
เป็ นการรายงานความมี ป ระสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้ดาํ เนิ นการทั้ง หมด
ตามลําดับให้ฝ่ายบริ หารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริ หารความเสี่ ยง
ประโยชน์ ของรายการงานความเสี่ ยง มีดังต่ อไปนี้
- ทําให้คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ความเสี่ ยงที่
ได้รับอนุมตั ิ และพิจารณาได้วา่ หน้าที่การบริ หารความเสี่ ยงได้รับการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ผล
- ผูบ้ ริ หารระดับสู งสามารถบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น และกําหนดกิจกรรมลดความเสี่ ยง
ที่มีประสิ ทธิผลในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบตั ิการ
- ผูบ้ ริ หารของฝ่ ายงานต่างๆ สามารถยืนยันได้วา่ การควบคุมที่เกี่ยวเนื่ องกับความเสี่ ยงที่สําคัญได้
ถู กนําไปปฏิ บตั ิและดําเนิ นการอย่างประสบความสําเร็ จ และข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้ นได้รับการ
รายงานอย่างเหมาะสม
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8. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring)
เป็ นกิจกรรมที่ใช้เพื่อติดตาม และปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการต่อความเสี่ ยงต่างๆ เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่า มี ก ารดํา เนิ นการตามมาตรการจัดการความเสี่ ย ง โดยทัว่ ไปแล้วกิ จกรรมการติ ดตามความเสี่ ย งเป็ น
กิจกรรมที่กระทําอยูเ่ ป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง แต่ในบางกรณี อาจเป็ นกิจกรรมเฉพาะก็ได้ วัตถุประสงค์ของ
การติดตามความเสี่ ยงและการจัดการต่อความเสี่ ยง ได้แก่
- การให้ความมัน่ ใจว่าความเสี่ ยงเหล่านั้นได้ถูกจัดการตามแผนที่วางไว้
- การประเมินประสิ ทธิ ผลของแผนการและกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- การพิจารณาถึงความเสี่ ยงใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
การติ ดตามผลโดยทัว่ ไปมัก จะดําเนิ นการโดยบุ ค ลากรภายในบริ ษทั เอง อย่า งไรก็ ตาม อาจให้
บุคคลภายนอก เช่น ที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ช่วยในการติดตามการจัดการความเสี่ ยงเป็ นครั้งคราวได้
ความเสี่ ย งและการจัด การความเสี่ ย งอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา การจัด การความเสี่ ย งที่ เ คยมี
ประสิ ทธิ ผลอาจเปลี่ ยนเป็ นกิ จกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิ ทธิ ผลน้อยลงหรื อไม่
ควรดําเนินกรต่อไป หรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรื อกระบวนการต่างๆ ดังนั้นแล้ว ผูบ้ ริ หาร
ควรประเมินกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจําเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผล
เสมอ การติดตามและรายงานความเสี่ ยงจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่อเชื่อมโยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการรายงานตามปกติที่บริ ษทั มีอยู่
บริ ษ ัท ควรสนับ สนุ นให้เ กิ ด การสื่ อสารในเชิ ง รุ ก และให้มี ก ารสื่ อ สารสองทางอย่า งสมํ่า เสมอ
ช่องทางในการสื่ อสารอย่างเป็ นทางการที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ ยง การควบคุมและแผนการดําเนิ นการ
ได้แก่ การประชุมทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร การประชุ มคณะทํางาน รายงานรายเดือนสําหรับผูบ้ ริ หาร การประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น การสื่ อสารอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่เพียงพอและ
ได้รับการนําเสนอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจอย่างทันท่วงที ในบางกรณี การจัดการกับความเสี่ ยงด้วยวิธีการที่
เร่ งด่วนจากการพูดคุ ยทางโทรศัพท์ หรื อการจัดทํารายงานเฉพาะเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น อาจมีความเหมาะสม
กว่ารอการจัดทํารายงานอย่างเป็ นทางการ
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คาศัพท์เกีย่ วกับการบริหารความเสี่ ยง
คาศัพท์
การควบคุมภายใน
(Internal Control)
การติดตามผล
(Monitoring)

คาอธิบาย
กระบวนการซึ่ งดํา เนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ผู ้บ ริ ห าร และ
บุคลากรอื่นๆ เพื่อให้มนั่ ใจระดับหนึ่งว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
การตรวจสอบ ดูแล สังเกตการณ์อย่างเข้มงวด หรื อบันทึกความก้าวหน้า
ของกิ จกรรม การดํา เนิ นการ หรื อระบบ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อระบุ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การตอบสนองต่อความเสี่ ยง
การคัดเลือกและการนํามาใช้ซ่ ึ งทางเลือกในการจัดการกับความเสี่ ยงที่
(Risk Response)
เหมาะสม
การบ่งชี้ความเสี่ ยง
กระบวนการพิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลในเชิ ง ลบต่ อ
(Risk Identification)
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั โดยจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุหรื อที่มาของความ
เสี่ ยงนั้น
การบริ หารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยง คื อ กระบวนการ วัฒนธรรม และโครงสร้ างที่
(Risk Management)
ส่ ง ผลกระทบต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานในการ
กําหนดกลยุทธ์ทวั่ ทั้งบริ ษทั การออกแบบเพื่อการระบุ เหตุการณ์ ที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั และบริ หารความเสี่ ยงให้อยูภ่ ายในความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ และใช้ในการกําหนดมาตรการที่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
การประเมินความเสี่ ยง
กระบวนการโดยรวมของการวิเคราะห์ และจัดระดับความสําคัญของ
(Risk Assessment)
ความเสี่ ยง
ความเชื่ อมัน่ ในระดับที่ ยอมรั บ แนวความคิดของการบริ หารความเสี่ ยงที่วา่ ไม่วา่ บริ ษทั จะถูกออกแบบ
ได้
หรื อ ดํา เนิ น การได้ดี เ พี ย งใด ก็ ไ ม่ ส ามารถประกัน ได้ว่ า จะบรรลุ ถึ ง
(Reasonable Assurance)
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษ ัท ได้ท้ งั หมด เนื่ อ งจากข้อ จํา กัด ที่ มี อ ยู่ ซึ่ งไม่
สามารถจัดการได้ในระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ความถี่
การวัด อัต ราการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ซึ่ งอธิ บ ายในเชิ ง ของจํา นวนการเกิ ด
(Frequency)
เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่กาํ หนด
ความน่าจะเป็ น
โอกาสเกิดของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง หรื อผลลัพธ์ใดผลลัพธ์หนึ่ งที่
(Probability)
วัดผลได้จากสัดส่ วนของจํานวนเหตุ การณ์ หรื อผลลัพธ์ต่อจํานวนของ
เหตุ ก ารณ์ หรื อผลลัพธ์ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นทั้ง หมด ความน่ าจะเป็ นจะมี ค่าอยู่
ระหว่าง 0-1 โดยที่ 0 แสดงถึงเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ที่จะไม่เกิดขึ้น และ
1 แสดงถึงเหตุการณ์หรื อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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คาศัพท์
ความไม่แน่นอน
(Uncertainty)
ความสู ญเสี ย
(Loss)
ต้นทุน
(Cost)
ความเสี่ ยงก่อนการควบคุม
(Inherent Risk)
ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite)

คาอธิบาย
การไม่ ส ามารถคาดการณ์ อ นาคตได้อ ย่า งแน่ นอนถึ ง โอกาสเกิ ด และ
ผลกระทบของเหตุการณ์น้ นั ๆ
ผลลัพธ์ ผลด้านการเงิน หรื อผลที่เกิดขึ้นในด้านลบ

ต้นทุนของกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งรวมถึงเงิน เวลา แรงงาน
และการสู ญเสี ยที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ความเสี่ ยงที่กระทบต่อบริ ษทั ที่มีอยู่ก่อนการจัดการให้มีการดําเนิ นการ
ใดๆ
การกล่ า วถึ ง ความเสี่ ยงหรื อประเภทของความเสี่ ยงโดยรวมๆ ที่
คณะกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารยินดี ที่จะยอมรับ เพื่อจะดําเนิ นการ
ตามพันธะกิจหรื อวิสัยทัศน์ของบริ ษทั กลยุทธ์ และนโยบาย ที่ถูกอนุ มตั ิ
โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร จะแสดงถึ งความพร้ อมต่อระดับความ
เสี่ ยงนั้นๆ
ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
ความเบี่ยงเบนหรื อความผันแปรจากระดับเป้ าหมายที่กาํ หนดโดยคณะ
(Risk Tolerance)
กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ ห าร พร้ อมที่ จะยอมรั บ ความเสี่ ย งนั้นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ความเสี่ ยงหลังการควบคุม
ระดับความเสี่ ยงที่เหลืออยูห่ ลังจากที่มีการจัดการความเสี่ ยงแล้ว เพื่อลด
(Residual Risk)
โอกาสเกิดหรื อผลกระทบของความเสี่ ยง
ผูร้ ับผิดชอบความเสี่ ยง
บุคคลหรื อกลุ่ มหนึ่ งซึ่ งรั บผิดชอบต่อการตัดสิ นใจในการวางแผนการ
(Risk Owner)
บริ หารความเสี่ ยงหรื อแผนปฏิ บตั ิการที่เหมะสมกับความเสี่ ยงที่ไม่อาจ
ยอมรับได้
ผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ย(Stakeholders) บุ ค คลหรื อบริ ษ ทั ที่ มี ผลกระทบต่ อ หรื อถู ก กระทบโดย หรื อเข้า ใจว่า
ตนเองจะถูกกระทบโดยการตัดสิ นใจและกิจกรรม
เหตุการณ์
สิ่ งที่เกิดขึ้นจากภายใน หรื อภายนอกและมีผลต่อบริ ษทั ซึ่ งเกิดขึ้นในที่ใด
(Event)
ที่หนึ่ง ระหว่างช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
โอกาสเกิด
การอธิ บายความเสี่ ยงในเชิงปริ มาณของความน่าจะเป็ นและความถี่
(Likelihood)
การยอมรับความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงหลังการควบคุ ม อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ โดยไม่ตอ้ งดําเนิ น
(Accept)
การใดๆเพิ่มเติม ที่มีผลต่อโอกาสเกิดหรื อผลกระทบของความเสี่ ยง
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คาศัพท์
การลดความเสี่ ยง (Reduction)

คาอธิบาย
การดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิ ด หรื อผลกระทบของความเสี่ ยง
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับให้

ก า ร ห ลี ก เ ลี่ ย ง ค ว า ม เ สี่ ย ง การดําเนิ นการเพื่อยกเลิก หรื อหลีกเลี่ยงกิ จกรรมที่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยง
(Avoidance)
ทั้ง นี้ หากทํา การใช้ก ลยุท ธ์ น้ ี อาจต้องทํา การพิ จารณาวัตถุ ป ระสงค์ว่า
สามารถบรรลุได้หรื อไม่ เพื่อทําการปรับเปลี่ยนต่อไป
การโอนย้ายความเสี่ ยง
(Sharing)

การโอนย้ายหรื อการแบ่งความเสี่ ยงบางส่ วนกับบุคคลหรื อบริ ษทั อื่น
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ส่ วนที่ 2 : ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่ อบริษทั
ความเสี่ ยงที่อาจจะมีผลต่อบริ ษทั นี้ จัดทําเพื่อใช้เป็ นการภายในของ บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ” เพื่อที่จะประเมินความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นในแต่ละฝ่ ายงาน ทั้งจาก
ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก และเพื่อที่คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงจะได้ใช้ในการติดตาม ประเมิน
ความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนวางแนวทางป้ องกัน และแนวทางควบคุ มความเสี่ ยงเหล่านั้น และนํามา
สรุ ปนําเสนอให้คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบตามวาระที่กาํ หนด
คู่มือนี้จดั ทําขึ้นโดยมีการแบ่งความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ออกเป็ น 2 ปัจจัย คือ
1. ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายใน
2. ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก
ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายใน
ในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ปั จจัยความเสี่ ยงที่เกิดจากภายในบริ ษทั ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย
1. ความเสี่ ยงด้ านบุคลากร
1.1 ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาบุคลากรเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน
บริ ษทั ฯ มีบุค ลากรที่ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่ น ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ในการจัดเตรี ย มข้อมูล เพื่อจัดทํางบ
การเงิน ผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทํางบการเงิน และโปรแกรมเมอร์ ซึ่ งทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ซึ่ ง
แต่ละคนมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรง และปฏิบตั ิหน้าที่มาเป็ นระยะเวลานาน หากบุคลากร
เหล่านี้ลาออกไป อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินการภายในของบริ ษทั ฯ ได้
1.2 ความเสี่ ยงในการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วและเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นจะต้องสรรหาบุคคลากรใหม่เข้า
มาทดแทนบุคคลากรเก่าที่มีประสบการณ์พอสมควรซึ่งถูกโยกย้ายไปปฏิบตั ิหน้าที่ในสาขาที่เปิ ดใหม่ หากมี
การสรรหาบุคลากรใหม่ได้ไม่ทนั ตามความต้องการ อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
1.3 ความเสี่ ยงต่ อคุณภาพและประสิ ทธิภาพของบุคลากร
การที่บริ ษทั มีการโยกย้ายบุคลากรเก่าไปรับหน้าที่ใหม่ และมีการรับบุคลากรใหม่มาทําหน้าที่แทน
บุ ค ลากรที่ โ ยกย้า ยออกไป ทํา ให้บุ ค คลากรขาดประสบการณ์ แ ละขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน เช่ น การพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อรถยนต์ อาจมีโอกาสที่จะอนุ มตั ิสูง
กว่าราคาตลาดที่ควรจะเป็ น หรื ออนุมตั ิเกินวงเงินที่กาํ หนด
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1.4 ความเสี่ ยงจากการทุจริตภายในบริษัท
เนื่องจากบริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินที่มีการแข่งขันสู ง จึงจําเป็ นจะต้องกระจายอํานาจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ทุกระดับในส่ วนของสาขาทําหน้าที่ ในการรั บ-จ่ายเงิ น เพื่อบริ การแก่ ลูกค้าของบริ ษทั ได้ และด้วยเหตุ ที่
บริ ษทั มี สาขากระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่ ทวั่ ประเทศเป็ นจํานวนมากเพื่อบริ การลู กค้าได้ทวั่ ถึ ง แต่ยงั คงต้อง
คํานึ งถึงต้นทุนในการบริ หารจัดการ ทําให้ในหลายสาขาบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีพนักงานเพียง 1 - 2 คนโดย
อิงกับจํานวนรายลูกค้าที่ตอ้ งให้บริ การ อันเป็ นการเพิ่มโอกาสในการทุจริ ต ซึ่ งความเสี่ ยงนี้ ก่อให้เกิดปั ญหา
ต่อค่าใช้จ่ายทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
1.5 ความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่ ปฏิบัติตามขอบเขตอานาจทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผูป้ ฏิ บตั ิงาน จนถึ งฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้มีความ
คล่องตัวในการทํางาน บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ผูป้ ฏิ บตั ิอาจจะกระทําการนอกเหนื อขอบเขตอํานาจที่ได้รับ
มอบ และส่ งผลต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และอาจส่ งผลให้เกิดการพิพาททางข้อกฎหมาย และรวมถึงการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
2. ความเสี่ ยงทางด้ านเทคโนโลยี
2.1 ความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ จากระบบโปรแกรมลูกหนีอ้ อนไลน์
บริ ษทั ฯ ใช้ระบบโปรแกรมลูกหนี้ ออนไลน์ ซึ่ งทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลลูกหนี้ ท้ งั หมดของบริ ษทั
และการทําธุ รกรรมที่เกี่ ยวข้องระหว่างบริ ษทั กับลู กค้า รวมถึ งการจัดทํารายงานผลการบริ หารหนี้ ต่อคณะ
กรรมการบริ หาร ซึ่งระบบดังกล่าวฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ฒั นาด้วยตนเอง โดยเปิ ดให้
มีการใช้ระบบมาก่อนที่บริ ษทั จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งในขณะนั้นบริ ษทั มีจาํ นวนลู กหนี้
และจํานวนผูใ้ ช้งาน เป็ นจํานวนน้อย ดังนั้น การเติบโตอย่างรวดเร็ วของบริ ษทั อาจส่ งผลให้ระบบโปรแกรม
ลูกหนี้ออนไลน์ พัฒนาได้ไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผูท้ ี่มีความจําเป็ นต้องใช้ เช่น การ
พัฒนาให้ระบบควบคุมการอนุ มตั ิสินเชื่ อให้สอดคล้องกับวงเงินหรื อเงื่อนไขต่างๆที่บริ ษทั กําหนด และการ
จัดทํารายงานผลงานด้านการบริ หารหนี้ เป็ นต้น
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3. ความเสี่ ยงในกระบวนการดาเนินงาน
3.1 ความเสี่ ยงจากการขาดทุนในการขายหลักประกันทีร่ ับคืนมาจากลูกค้ า
บริ ษทั มีความจําเป็ นจะต้องรับคืนหลักประกันจากลูกค้าที่ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ เป็ นตัว
เงินได้ ซึ่ งหากไม่รับคืนหลักประกันบริ ษทั ก็อาจจะเสี ยโอกาสในการรับชําระหนี้ คืนจากลูกค้ารายดังกล่าว
หลังจากนั้นก็จะนําหลักประกันที่รับคืนมาเข้าประมูลขาย แต่เนื่ องจากหลักประกันที่ลูกค้ายอมคืนให้กบั
บริ ษ ทั ส่ วนใหญ่ มี มู ล ค่ า ตํ่า กว่า ยอดหนี้ ค งเหลื อ ทํา ให้บ ริ ษ ทั มี ผ ลขาดทุ นจากการขาย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
3.2 ความเสี่ ยงในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ ในการดาเนินงานของบริษัท
จากการที่บริ ษทั เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ต้ งั แต่ปลายปี 2557 บริ ษทั จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องขยายธุ รกิ จให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้น ความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างมาก หากบริ ษทั ไม่สามารถที่จะจัดหาเงิ นทุนให้ทนั กับการเติบโตได้ ก็จะส่ งผลต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั เป็ นอย่างมาก
3.3 ความเสี่ ยงจากความล่ าช้ าของจุดคุ้มทุนจากการลงทุนในบางสาขา
จากการที่บริ ษทั มีการเติบโตโดยการขยายสาขาเพิ่มอย่างรวดเร็ ว ประกอบการภาวการณ์แข่งขันทาง
ธุ รกิจที่ค่อนข้างสู ง ส่ งผลให้การลงทุนในบางสาขามีผลขาดทุน ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงจุดคุม้ ทุน
3.4 ความเสี่ ยงจากการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ – สิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์
จากการที่บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประไทย ให้บริ การสิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ แก่ลูกค้า
ที่ไม่มีหลักประกันได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ให้มีการอนุ มตั ิสินเชื่ อได้เฉพาะลู กค้าเก่าหรื อลู กค้า
ปั จจุบนั ที่มีประวัติการชําระดี เพื่อจะทําให้บริ ษทั ลดความเสี่ ยงจากผูใ้ ช้บริ การ แต่อีกนัยหนึ่ งก็เป็ นการเพิ่ม
ภาระหนี้ให้กบั ลูกค้า อาจทําให้ลูกค้าขาดความสามารถในการชําระหนี้ ประกอบกับบริ ษทั ไม่มีหลักประกัน
ที่จะนํามาชดเชยหนี้ดงั กล่าว อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั
3.5 ความเสี่ ยงจากการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ – สิ นเชื่ อโฉนดทีด่ ิน
จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดให้บริ การสิ นเชื่ อโฉนดที่ดินแก่ลูกค้าทัว่ ไป ซึ่ งมีท้ งั ประเภทจดจํานอง และ
ประเภทไม่จดจํานอง โดยสิ นเชื่ อโฉนดที่ดินประเภทไม่จดจํานอง ถื อเป็ นความเสี่ ยงของบริ ษทั เนื่ องจาก
บริ ษทั ยังขาดความรู ้ ความชํานาญในการพิจารณาเอกสารสําคัญ ได้แก่ โฉนด และใบประเมินราคาซึ่ งออก
โดยสํานักงานที่ดิน อาจทําให้มีมิจฉาชี พนําเอกสารปลอมมาใช้ประกอบการขอสิ นเชื่ อกับบริ ษทั จนส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
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3.6 ความเสี่ ยงจากการเพิม่ ยอดขายในสิ นเชื่ อทะเบียนรถยนต์
หลังจากที่บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้มีบริ ษทั ความสามารถในการจัดหา
แหล่ ง เงิ นทุ นเพิ่ม ขึ้ น จึ งมี นโยบายในการเพิ่ ม จํา นวนลู ก หนี้ สิ นเชื่ อทะเบี ย นรถยนต์ใ ห้มากขึ้ น และเพื่ อ
ความสามารถในการแข่งขัน บริ ษทั จําเป็ นต้องกําหนดวงเงินสิ นเชื่ อดังกล่าวให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่คู่แข่งขัน
อนุมตั ิได้ จึงทําให้ค่าเฉลี่ ยวงเงินของลูกค้า 1 ราย สู งกว่าค่าเฉลี่ยของวงเงินสิ นเชื่ อทะเบียนรถจักรยานยนต์
มาก ดังนั้น หากลูกค้าขาดการชําระอย่างต่อเนื่อง จะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั และส่ งผล
ให้บริ ษทั มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงขึ้น
3.7 ความเสี่ ยงจากการควบคุมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก
1. ความเสี่ ยงทางธุรกิจ
1.1 ความเสี่ ยงจากการแข่ งขัน และคู่แข่ งรายใหม่
ลักษณะการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ถื อเป็ นธุ รกิ จที่ไม่ตอ้ งใช้ความเชี่ ยวชาญทางเทคนิ ค หรื อไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก จึงทําให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่สามารถเข้าสู่ ตลาดได้ไม่ยาก จากปั จจัยดังกล่าวจึงทํา
ให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงทั้งจากการคู่แข่งขันรายเดิมและการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ จึงอาจส่ งผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
1.2 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีเงื่อนไขในการปฏิบตั ิดา้ นต่างๆ มากมายซึ่ งกฎระเบียบ
และข้อปฏิบตั ิบางข้ออาจทําให้บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงในการดําเนิ นงาน หากบริ ษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
เหล่านั้นอย่างเคร่ งครัด
2. ความเสี่ ยงทางด้ านเศรษฐกิจ
2.1 ความเสี่ ยงจากการปรับเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ ใช้เงิ นทุนหมุ นเวียนในการทําธุ รกิ จจากการพึ่งพาสิ นเชื่ อทางการค้าจากสถาบันการเงิ น
ดังนั้น การปรับตัวเพิม่ ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยย่อมส่ งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริ ษทั
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3. ความเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
3.1 ความเสี่ ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง หรื ออุทกภัย หรื อ วาตภัย เป็ นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หาก
เกิ ดขึ้นจะส่ งผลต่อความสามารถในการเรี ยกเก็บหนี้ และทําให้บริ ษทั ต้องชะลอการให้บริ การด้านสิ น เชื่ อ
ย่อมส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 3 : คณะทางานบริหารความเสี่ ยง ของบริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยฝ่ ายงานต่างๆ ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ฝ่ ายงาน
ฝ่ ายกิจการสาขา
ฝ่ ายหนี้สิน
ฝ่ ายบัญชี (ด้านการจัดทํางบการเงิน)
ฝ่ ายบัญชี (ด้านประสานงานสาขา)
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายการคลัง
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีซบั พอร์ต)
ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายจัดซื้ อ
ฝ่ ายธุรการ
ฝ่ ายการตลาด
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่

ผู้รับผิดชอบหลัก
คุณสุ รพงษ์ เพ็ชรอําไพ
คุณดวงแข สงนุย้
คุณสุ รัตน์ ฉายาวรเดช
คุณวิมลรัตน์ หนูจุล
คุณปราณี สุ ยะพล
คุณปริ ทศั น์ เพชรอําไพ
คุณอัศวิน เครื อวัลย์
คุณวิโรจน์ ลอยทับเลิศ
คุณวรวรรธ กาญจนกุล
คุณชาญณรงค์ เชียงหนุน้
คุณเรณู ป้อมสมบูรณ์
คุณศิริลกั ษณ์ ศรี มณี
คุณคมสิ ริ ภิญโญภานุวฒั น์
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