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Agenda 

Risk Management 

การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากบักระบวนการท่ีส าคัญ 

ความสอดคลอ้งระหวา่งการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการท่ีส าคัญ 

กับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นส าคัญที่พบจากการให้ค าปรึกษาโครงการพี่เลีย้ง 

แนวทางการบริหารความเสีย่งสมยัใหม่ (Modern Risk Management) 



 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่  

(Modern Risk Management) 
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องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

US, COSO – ERM 2004 AS/NZS, ISO 31000: 2009 

1. นโยบายและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 
3. การประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบ 
4. การก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
5. การติดตามและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 
 

COSO – IC 
(2012) 

COSO – ERM 
(2004) 

ISO 31000 
(2009) 

Control 
Environment 

Internal 
Environment Establish the 

Context Objective 
Setting 

Risk Assessment 

Event 
Identification Risk Assessment 

Risk Assessment 

Control 
Activities 

Risk Responses 

Treat the Risks Control 
Activities 

Information & 
Communication 

Information & 
Communication 

Communicate & 
Consult 

Monitoring & 
Activities 

Monitoring 
Monitoring & 

Review 

COSO - ERM Integrated Framework: 
     องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

แนวทางการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ (MODERN RISK MANAGEMENT) 
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The Emergence of Modern Risk Management 
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Uses of risk of  non financial company  
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• Improving data  quality 
and reporting 

The key response is to look forward not backward  and be more 
proactive than ever before. 

• Developing KRIs to continuously 
monitor the company’s risk profile 

 

 Strategy 

Indicators 

People  
& Culture Data 

Tools 

Process 
Org.  

Model 

• Greater board involvement 
• Integrating risk management 

• Identifying new threats as they emerge 
• Considering how new risks could affect   
   your complex value chain  
• Increasing cross communication 

• Elevating the chief 
risk officers (CROs) 
• Infusing risk-aware   
     culture 

• Bolstering IT 

• Better forecasting and 
scenario analysis 

Techno 
logy 

Infrastructure 

Methodologies 

Policies 

• Linking risks to strategy 
Proactive Risk Management 
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Integrated approach to managing risk and return  
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Typical Traditional Risk Universe 
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Traditional and Modern ORM 
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Evolution of ORM 
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Common Failure in Risk Culture 



13 

 
การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

เข้ากับกระบวนการที่ส าคัญ 
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ความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์ /  
แผนงานที่ส าคัญ   
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ความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์ / แผนงานที่ส าคัญ   
 

A : Vision/mission 

B :  Strategic objective 

C : Corporate Goal 

D : Strategic Plan 

E : Business Plan 
Development 

(Business Plan, HR IT 
Plan . RM Plan, KPI) 

F : Business Unit Plan 
and KPIs 

Environmental Scan and Analysis 
Customer Value Analysis 

SWOT Analysis/ 5 Force/ PESTEL 

Risk Analysis 

1 

Risk Identification / Risk 
Assessment  

Financial Planning/Business 
Model 

2 
Risk Appetite 

Root cause Analysis 
Value Driver Tree 

BSC / Strategy Map/ Investment 

Risk Correlation Map / 
Corp Risk profile 

4 

3 
Internal Control Analysis 

Corporate 
KPIs/KRIs/Early 
warning/Risk 
Tolerance 5 

RCSA 

Loss data report  

Operational 
Risk Profile Unit Risk Analysis 

Unit   

Corporate 

Risk Management Monitoring 

Performance Monitoring 

Review 
Result 

No 

Risk Management Monitoring 

Performance Monitoring 

6 
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การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

To achieve effective enterprise 
risk management, organizations 
must focus on being proactive, 
rather than merely reactive. 
Organizations capable of 
establishing an integrated 
approach to enterprise risk 
management can create 
shareholder value by driving 
future growth and profitability, 
and differentiating themselves 
from competition. 

 Integrate risk management programs across the organization. 
 Use risk management as a competitive advantage to drive shareholder value. 
 Key decision-making, such as mergers and acquisitions, should involve the risk function. 
 Refine measurement and modeling of risks to facilitate more complete analysis and evaluation of risk scenarios. 
 Look beyond a compliance mindset and focus on achieving complete organizational solutions to establish differentiation. 
 Establish a risk executive with oversight and visibility across the organization. 
 Develop risk awareness across the organizational culture. 
 Strive for continuous improvement. 

Hig
hli

gh
t 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 
 

, 

การติดตาม/ประเมินผล 
(Management Reporting) 
 

. 

การจัดท าแผนงานโครงการ 
(Tactical  Planning) 
 

, 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
ประเมินสภาพแวดล้อม 
ภายนอก/ภายใน 

 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธ์ศาสตร/์ เป้าประสงค์ 

 
 

ก าหนดยุทธ์ศาสตร ์
 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ 

 
จัดสรร/ประเมินทรัพยากร 

 (งบประมาณ/คน/เทคโนโลยี) 
  

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

  
ด าเนินงานแผนงาน 

/โครงการ 
 

วิเคราะห์/จัดท า 
 Contingency Plan 

 

 
ติดตามความส าเร็จ 
ในระดับกลยุทธ์  

  
ติดตามความคืบหน้า 

ตามเป้าหมายชององค์กร 
  

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

  
ติดตามระดับ 

ความเสี่ยงขององค์กร 
 

 
การะบุปัจจัยเสี่ยง 

 

การประเมินระดับ 
ความรุนแรง 

 
จัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 
 

, 

การติดตาม/ประเมินผล 
(Management Reporting) 
 

. 

การจัดท าแผนงานโครงการ 
(Tactical  Planning) 
 

, 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
ประเมินสภาพแวดล้อม 
ภายนอก/ภายใน 

 
 

ประเมินความเสี่ยง 
 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธ์ศาสตร/์ เป้าประสงค์ 

 
 

ก าหนดยุทธ์ศาสตร ์
 

 เพ่ือลดการสูญเสียในการพลาดโอกาส และ ลดผลกระทบจากอุปสรรค จาก
แนวโน้มอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน และภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ หรือ โครงการที่ส าคัญของ
องค์กร รวมถึงการเลือก Scenario ที่ก่อให้เกิด Risk-Return ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ 

 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการผลักดัน/สร้าง shareholder value สูงสุดของ
องค์กร 

1 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 
 

, 

การติดตาม/ประเมินผล 
(Management Reporting) 
 

. 

การจัดท าแผนงานโครงการ 
(Tactical  Planning) 
 

, 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ 

 
จัดสรร/ประเมินทรัพยากร 

 (งบประมาณ/คน/เทคโนโลยี) 
  

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

  
ด าเนินงานแผนงาน 

/โครงการ 
 

วิเคราะห์/จัดท า 
 Contingency Plan 

 

 เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ตามแผนงาน หรือผลกระทบที่อาจท าให้องค์กรไม่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนงาน เพื่อน าไปสู่การจัดท า/ทบทวนแผนงาน
บริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 
 

, 

การติดตาม/ประเมินผล 
(Management Reporting) 
 

. 

การจัดท าแผนงานโครงการ 
(Tactical  Planning) 
 

, 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
ติดตามความส าเร็จ 
ในระดับกลยุทธ์  

  
ติดตามความคืบหน้า 

ตามเป้าหมายชององค์กร 
  

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

  
ติดตามระดับ 

ความเสี่ยงขององค์กร 
 

 
การะบุปัจจัยเสี่ยง 

 

การประเมินระดับ 
ความรุนแรง 

 
จัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ/แผนงานรวมถึง
เป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร 

  เพ่ือให้เกิด Early Warning หากมีแนวโน้มว่าองค์กรจะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้  

 เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์/แผนงาน รวมถึงทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   

 เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการติดตามผลการด านินงานในเชิงรุก และเกิด
การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

3 
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- ห น่ ว ย ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  จ า แ น ก 
แผนธุรกิจ&เป้าหมาย ลงสู่หน่วยงาน 
- หน ่วยงานยทุธศาสตร ์ ก  า กั บดู แลใ ห้
หน ่วยงานม ีหน ้าท ี่บร ิหาร จัดการความ
เส ี่ยง ก  า หนดจุดคว บคุ ม เพื่อให้ องค์กร
สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจขององค์กร 

นโยบาย   หน่วยงานก ากับดูแล วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  Risk appetite องค์กร 

BSC 
องค์กร 

จัดท ารายงานประเมินผลรายเดือน/ไตรมาส/6เดือน/ป ี
1. ความก้าวหน้าแผนงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานตาม  KPIs 
3. ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการความเส่ียง 
4. ประเมินการควบคมุภายใน 5 องค์ประกอบ 

แผนงานพิเศษเพิ่มเตมิ 
(ถ้าม)ี 

แผนงานต่อเนื่องจากปกี่อน  &  KPIs  
& ความเส่ียง & ควบคุมภายใน  ขององค์กร 

น าผลการด าเนินงานมาใช้ทบทวน 
พิจารณาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ก าหนด
ยุทธศาสตร์ & การจัดการ Risk ให้

ครอบคลุม BSC 

ก าหนด KPI 

ก าหนด KPI 

ก าหนด KPI 

ก าหนด KPI 

PA-KPIs 
หน่วยงาน 

PA-KPIs 
หน่วยงาน 

PA -KPIs 
หน่วยงาน 

PA-KPIs 
หน่วยงาน 

ก าหนดยุทธศาสตร์ & แผนธุรกิจ ของ
องค์กร & จดัล าดับความส าคัญ 

SWOT ANALYSIS   
  ( W/T=Residual Risk + X )  

R1 

R2 

ภาพรวมการบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการ  

จากระดับองค์กร ลงสู่หน่วยงาน 

Vision Mission 

จัดท าโดย แก้วตา 
ชาญชัยศรีสกุล  
กฟผ. 

แผนงาน 
หน่วยธุรกิจ 3 

แผนงานหน่วย 
สนับสนุน 

แผนงาน 
หน่วยธุรกิจ 1 

แผนงาน 
หน่วยธุรกิจ 2 

Strategy 
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Risk Management 22 
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26 

Need of feasibility Analysis 
 

 Feasibility analysis is needed to find product feasibility. 
 With feasibility analysis the analyst will identify potential threats and 

opportunities. 
 The opportunities help to prepare more profitable business plan. 
 Evaluating alternatives to possible threats will minimize risk of failure. 
 With feasibility analysis the business man can get a broad picture of the 

business for which he is proposing the idea. 
 Feasibility analysis help in taking critical decisions like whether to 

continue with the idea or stop. 
 After feasibility analysis the success probability of the proposed idea is 

very high. 

Feasibility Analysis 

การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบัการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
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การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบัการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
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การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงกบัการวิเคราะห์โครงการลงทุน 
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การทบทวนแผน 
การตรวจสอบ 

 
จัดท า 

แผนการตรวจสอบ     

 

ข้ันตอนที่ 3 
การรายงาน 

และการติดตาม 

ขัน้ตอนที่ 2 
การวางแผนในรายละเอยีด 

และการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนที่ 1  
การวางแผน 
การตรวจสอบ 

ข้ันตอนที่ 4 
ความม่ันใจใน

คุณภาพ 

อนุมัติ 
แผนการตรวจสอบ 

 
หารือถึงสิ่งที ่

ผู้บริหารคาดหวัง 
 

ประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนใน 
รายละเอียด 

ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 

บันทึกและสอบทาน 
ผลการตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูล 
เกี่ยวกับองค์กร 

ร่างรายงานผลการ 
ตรวจสอบในรายละเอียด 

ประชุมปิด 
การตรวจสอบ 

ประเมินคุณภาพ 
จากภายในองค์กร 

ประเมินคุณภาพ 
จากภายนอกองค์กร 

รายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

จัดท ารายงาน 
ฉบับสมบูรณ ์

ติดตามผลการตรวจสอบ (ถ้าม)ี 

การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

- อุ ต ส า ห ก ร ร ม / 
การแข่งขันที่องค์กรต้อง
เผชิญ 

- โครงสร้าง/กิจกรรม/
กระบวนการหลักและ
สนับสนุน 

- แผนวิ ส าหกิ จ / แผน
ธุ ร กิ จ / เ ป้ า ห ม า ย /
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

- แผนบริหารความเส่ียง
องค์กร 

- ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่องค์กรใช ้

 

INPUT 

รายงานผล 
การบริหาร 
ความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
รายไตรมาส ถ้ามี
ปัจจัยเสี่ยงใดไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย อาจต้อง
มีการประเมิน 
ความเสี่ยงของแผน 
การตรวจสอบใหม่ 

สอบทานการบริหาร
ความเสี่ยง 

INPUT 

ใช้รายงานการตรวจสอบเป็น
หนึ่งในปัจจัยน าเข้าของการหา

ปัจจัยเสี่ยง 
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรด าเนินการสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ของ

การบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุได้และสามารถแสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
โดยในการด าเนินการสอบทานผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา 

1. สอบทานเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับวิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงขององค์กรเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ด ี

2. รวบรวมและศึกษาพัฒนาการต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม ข้อมูลอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน ามาสนับสนุนการระบุความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจมีผลต่อรัฐวิสาหกิจและการควบคุมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

3. สอบทานนโยบายของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อระบุ
กลยุทธ์ขององค์กร แนวทางและวิธีการการบริหารความเสี่ยง ประเภทความเส่ียงที่ยอมรับได้ และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

4. สอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียงที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้จัดท าขึ้น 
5. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อระบุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง และแนวทาง ในการจัดการ 

ความเส่ียง การติดตามและควบคุม 
6. ประเมินความเหมาะสมของการรายงานในกิจกรรมการติดตามความเส่ียง 
7. สอบทานความเพียงพอและทันเวลาของการรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
8. สอบทานความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร การด าเนินการเพื่อแก้ไข 
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การบริหารความเสี่ยงกับงานทรัพยากรมนุษย ์

Recruitment 
HR Policy 
Setting 

Training and 
Development 

Compensation 
and Benefits 

Performance 
Management 

Career 
Management 

HRM HRD 

Recruitment 
HR Policy 
Setting 

Compensation 
and Benefits 

Performance 
Management 

Training and 
Development 

Career 
Management 

ใช้ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัย
น าเข้าในการก าหนดนโยบาย HR 

 ถ้ามีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในส่วนใดก็ตาม จะใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการระบุปัจจัยเสี่ยง  
 รายงานผลการด าเนินงานที่ถูกก าหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส 

31 
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การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 

Input 

Process 

Internal Control 

Output 
ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / คุ้มค่า 

จัดวางและประเมินผลการควบคุม 

ติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน  ประเมินผล 
- แบบด้วยตนเอง (CSA) (ปย. ปอ.) 
- แบบอย่างอิสระ (ผู้ตรวจสอบภายใน / อื่นๆ)  (ปส.) 

การควบคุมภายในเป็น  “ กระบวนการ ”  ที่แทรกอยูใ่น 
การปฏิบัติงานตามปกติเกิดขึ้นได้จาก “ บุคลากรทุกระดับ ”  

ในองค์กร 

ท าให้เกิด  “ ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล ”  ว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

- ภารกิจหลัก 
-กฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 
-คู่มือการปฏิบัติงาน 
-กระบวนการสอบทาน  

ส่วนหนึ่งของการพิจารณา 
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน

ของปัจจัยเสี่ยง  

ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความ
เพียงพอของการควบคุมภายในของ
ปัจจัยเสี่ยง และเป็นปัจจัยน าเข้า 

การระบุความเสี่ยงองค์กร  



33 

 
ความสอดคล้องระหว่างการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง 
กับกระบวนการที่ส าคัญกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
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เกณฑ์การประเมินปีบัญชี 2555-2558 

การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลัก
ของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น ที่

มีความส าคัญ 

ระดับ 1 - 3 

ส่วนที่ 1 : ระดับ 

ผ่านการประเมิน 
ระดับที่3 

เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระดับ 4 - 5 

ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

Linkage between 
risk and policy 

Revise 

Culture 
Value 

Enhancement 
Incentive 

Risk 
Result 

Value 
Creation 

IT&ITG 

Portfolio View 
of Risk GRC 
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เกณฑก์ารพิจารณา ระดับ 1-3 

 

การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นที่มีระบบ: 
 

–มีการบริหารเปน็กลยุทธ์ระยะส้ัน 

–มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝา่ยเพือ่จัดการความเส่ียง

ในรูปแบบบูรณาการ 

–มีองค์ประกอบในการบริหารความเส่ียงท่ีดีครบถว้น 

โดยมีการวิเคราะหร์ะดับความรนุแรง (I/L) ท่ีชัดเจน

เป็นระบบ  

–มีคู่มือการบริหารความเส่ียงตามเกณฑ ์และเผยแพร่

ให้พนักงานทุกระดับ  

การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก : 
 

- บริหารเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 

- ไม่มีคณะท างานเพื่อจัดการความเส่ียงใน

รูปแบบบูรณาการ 

- มีองค์ประกอบในการบริหารความเส่ียงไม่

ครบถ้วน 

- ไม่มีคู่มือการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ:  
 

–มีการด าเนินงานครบถ้วนในระดับท่ี 2 

–มีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกลยุทธ์หรอืการด าเนินงานท่ี

ต่อเนื่องท้ังองค์กร 

–มีคณะท างาน/กอง/งาน/ฝา่ยเพือ่จัดการความเส่ียง  

มีแผนงานท่ีชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเปา้หมายใน

แผนงานได้ครบถว้น  

–มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรนุแรงแยกรายปจัจัยเสี่ยง  

ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรนุแรงท่ีคาดหวัง และ

สามารถรายงานระดับความรนุแรงของแตล่ะปจัจัยเส่ียงราย

ไตรมาส  

–มีการก าหนด  Risk Appetite และ Risk Tolerance  

ทุกปัจจัยเสี่ยง  

– มีการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ 

การบริหารความเสี่ยงที่ดีตามองค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น  
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
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เกณฑ์การพิจารณา ระดับ 4-5 
หัวข้อ น้ าหนัก 

1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการท่ีดี 20 

1.1  ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจจัดให้มีคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบด้าน IT และ ITG และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
      ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร 

5% 

1.2  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการติดตามดูแลวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ประโยชน์จาก IT เพ่ือให้บรรลุ  วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   15% 

1.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตาม การจัดการกระบวนการป้องกัน 
       ความเสียหาย  การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแก่ฝ่ายตรวจสอบด้านการจัดการที่ดีทางด้าน  IT 

10% 

1.4 มีระบบการจัดการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ ทุกด้าน  
      โดยควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 

15% 

1.5 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการจัดการที่ดีถึงกลยุทธ์ทางด้าน IT ของรัฐวิสาหกิจ 5% 

1.6 ฝ่ายบริหารมีการประเมินศักยภาพของ IT และการจัดการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน 5% 

1.7 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีกระบวนการสร้างความมั่นใจถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจาก  การลงทุน 
      และการจัดการด้าน IT กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

15% 

1.8 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีการสร้างเกณฑ์วัดคุณภาพงานและผลส าเร็จของกลยุทธ์หรือนโยบายและการจัดการด้าน IT ตามท่ีก าหนดไว้ 15% 

1.9 รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการตามแผน ISO 27001 ในกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดได้ครบถ้วน 15% 

1.10 การบริหารความเสี่ยงด้าน IT 
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10 

 3. มีการทบทวนและปรับปรงุการบริหารความเส่ียงสม่ าเสมอและท าการปรับปรงุเม่ือจ าเปน็ เช่น ควรมีการปรับปรงุแผนการบรหิาร 
     ความเส่ียงตามสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือในกรณท่ีีผลการบรหิารความเส่ียงไม่เปน็ไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด    

5 

 4. จัดให้มีบรรยากาศและวฒันธรรมท่ีสนับสนุนการบรหิารความเส่ียง  รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาเพิม่เตมิ 
      ถึงความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการส ารวจทัศนคตขิองพนักงานในเรือ่งการบริหารความเส่ียงของ 
      องค์กร 

5 

4.1 ความเหมาะสมและเพียงพอของช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 30% 

4.2 ประสิทธิผลของการใช้ช่องทางในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 30% 

4.3 การส ารวจทัศนคติของพนักงานในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 40% 

 5. มีการบริหารความเส่ียงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อเพิ่มมูลคา่ฯ (Value Enhancement) 30 

5.1 ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีครบถ้วน 20% 

60% 

5.3  มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างต่อเนื่อง (ตามท่ีระบุ/ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง 20% 
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  6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจ าวันของทุกหน่วยงาน และเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของการพิจารณาผลตอบแทน  
      และ/หรือความดีความชอบ    

30 

6.1 แผนงานในการบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับ Performance Evaluation ขององค์กร 40% 

6.2  มีแผนงานในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลหรอืสายงาน ในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นในการประเมิน เช่นความรับผิดชอบและการ
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แต่ละบุคคล หร ือสายงานมีต่อองค์กร และการวัดระดับของความเสี่ยงที่บุคคลหร ือสายงานนั้นเปน็ผู้รับผดิชอบ ว่า
ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิผลเพียงใด 

40% 

6.3 มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง   20% 

  7. มีการบริหารความเสี่ยงและมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation)  ซึ่งมูลค่า  
      (Value) ขององค์กรอาจพิจารณาได้จาก Value ที่รัฐวิสาหกิจระบุไว้   

30 

7.1 การที่องค ์กรม ีการบร ิหารความ เส ี่ยงของการสญูเส ีย โอกาสของธ ุรก ิจการที่องค ์กรสามารถพลิกผ ัน เหต ุการณ์/ว ิกฤต ิให ้เป ็น โอกาสทางธ ุรก ิจ ซ ึ่งส ่งผลให ้เก ิดการ
ได ้เปร ียบทางการแข ่งข ัน  โดยที่ “โอกาสของธ ุรก ิจอาจพ ิจารณาจากการว ิเคราะห ์ SWOT”ขององค ์กร  

50% 

7.2 การที่องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององค์กร เช่นเดียวกัน 

50% 

  8. ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริง (Risk Result) 30 

8.1 การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง     20% 

8.2 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในชว่งปานกลาง ถึง สูงมาก  แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความ
เสี่ยงที่ลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ว่าเป็นStrategic Risk  /Operational Risk/ Financial Risk  และ Compliance Risk     (S-O-F-C) 

40% 

8.3 ในกรณีที่มี Risk Appetite รายปัจจัยเสี่ยง ที่ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณในปี 2552  รัฐวิสาหกิจต้องสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
     ดังกล่าว แล้วมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายของ Risk Appetite /ดีกว่าเป้าหมายของ Risk Appetite ที่ก าหนด 

40% 
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  9. Portfolio View of Risk 30 

9.1  มีแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับเพื่อสะท้อนถึงช่วงเบ่ียงเบนของทุกปัจจัยเสี่ยง ที่ยังอยู่ในวิสัยท่ีองค์กรสามารถจัดการได้   50% 

9.2  มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน  ดังนั้น ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบ่ียงเบนสูงสุด ในภาพรวมขององค์กรยังอยู่ในวิสัยท่ี
สามารถจัดการได้หรือไม่   

50% 

10. การบูรณาการระหว่าง Corporate Governance - Risk management  - Compliance  (GRC) 10 

10.1 คณะกรรมการต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ GRC เพื่อที่จะสามารถจัดให้มีระบบความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น 

10% 

10.2 คณะกรรมการต้องก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจ  และต้องสร้างความม่ันใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ส าคัญ ทุกประเภท 

20% 

10.3 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ถึงการที่  รส. ได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะท าให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงได้เกิดขึ้น และมีการสร้าง
กระบวนการเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ถึงการที่  รส. ได้มีกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในด้าน GRC 

20% 

10.4 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ถึงการที่   รส. ได้ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น 

10% 

10.5 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ถึงการที่  รส. ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติ ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้ 

10% 

10.6 คณะกรรมการได้มีการสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ถึงการที่  รส. มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 10% 

10.7 คณะกรรมการดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยรับรู้ถึงระดับความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นในองค์กร  ตระหนักและให้ความ
เห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร  สอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรและพิจารณา เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  และรับทราบถึงความ
เสี่ยงที่ส าคัญๆ  และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้มีการตอบสนองต่อ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

20% 
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สรุปภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
ผลคะแนนเปรียบเทียบระหว่างปีบัญชี 2556-2558 

คะแนน > 3.0000 คะแนน < 3.0000 

2556 2557 2558 
ดีขึ้น 8 แห่ง 13 แห่ง 12 แห่ง 

เท่าเดิม 6 แห่ง 3 แห่ง 1 แห่ง 

ลดลง 6 แห่ง 4 แห่ง 7 แห่ง 

2  แห่ง 
18 แห่ง 

AVG 58= 2.5120 
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การเปลี่ยนแปลง Board / RMC ระหว่างปี มีผลท าให้ปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง จะใช้
โจทย์ใดตอบทริส 

ถ้าปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องสัมพันธ์กับ PA แล้วกว่าจะทราบว่า PA ต่ ากว่า 3  แล้วต้องระบุเป็น
ปัจจัยเสี่ยง  ก็ประมาณเกือบปลายปี  จะด าเนินการอย่างไร 

กรณีการปรับโครงสร้างองค์กร แล้วยังไม่สามารถระบุ/ก าหนดหน้าที่ของ Risk Owner ได้
ชัดเจน ท าให้ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์จะมีการด าเนินการอย่างไร 

Concept ของการก าหนด Impact / Likelihood  

หากในระหว่างปี มีการปรับเกณฑ์ Impact /Likelihood  จะต้องรายงานผลอย่างไรใน 
ไตรมาสก่อนหน้า 

Risk Map 

 

ประเด็นส าคัญที่พบจากการให้ค าปรึกษาโครงการพีเ่ลี้ยง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ขอบพระคุณ 

 
 
 
 
 
 


