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บทที่ 1
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ความสําคัญของความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
1.1 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผลกระทบ
หรื อก อ ให เ กิด ความเสี ย หายทํ า ให วั ตถุ ป ระสงค (Objective) และเป า หมาย (Target) ที่อ งคก รกํา หนดไว
เบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้งในดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ
โดยทั่ ว ไปการดํา เนิ นงานใด ๆ ยอ มมีค วามเสี่ย งเกิด ขึ้นไดเสมอ ทั้ งจากปจ จั ยภายใน และปจ จั ย
ภายนอก ความเสี่ยงดังกลาวอาจอยูในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะนําบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไปสู
เปาหมาย เชน การวางกลยุทธและแผนงาน การตัดสินใจของผูบริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การให บ ริ การซอ มสร างเรื อ และธุ รกิ จ ที่ เ กี่ย วข อง การปฏิ บัติง านภายในที่ทํ าการ การคัด เลื อ ก
ผูรับบริการ การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ เปนตน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายหรือทําใหงานไมประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค (Objective) และเปาหมาย (Target) ที่องคกรกําหนดไวทั้งทางตรงและทางออมนั้น สามารถแบง
ความเสี่ยงออกไดเปน 3 ลักษณะที่สําคัญ คือ
1. ลักษณะความเสี่ยงที่เปนอันตราย (Hazard)
- การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิ าน
- การปฏิบัติงานที่ลาชากวาขอกําหนดของระบบงาน/เปาหมาย
- การปฏิบัติงานผิดพลาด
2. ลักษณะความเสี่ยงที่เปนความไมแนนอน (Uncertainly)
- ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ทําใหตนทุนดําเนินงานสูงกวางบประมาณที่กําหนด
- ความเสียหายจากการลงทุน หรือสวนตางของมูลคาหรือเงินที่ไดรับที่ไมเปนไปตามจํานวนที่
คาดหวังไววาจะไดรับจากการลงทุนหรือการดําเนินธุรกรรมดานการเงิน เปนตน
3. ลักษณะความเสี่ยงที่ทําใหเสียโอกาส (Opportunity)
- การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ แรงงาน เทคโนโลยีที่จําเปนตอระบบงานหลักขององคกร
- ความเสียหายตอการดําเนินงานที่ไมสามารถคํานวณมูลคาเปนตัวเงินได เชน ภาพลักษณ
ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความสูญเปลา คาเสียโอกาสทางธุรกิจ เปนตน
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1.2 ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ย งด า นกลยุ ทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ ย งที่มีผ ลกระทบตอ มู ลค า ขององค ก รใน
ระดับสูง และสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสว นเสียอยางมาก อาจทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไป
ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย เชน ความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ไมสามารถเชื่อมโยงนโยบายกลยุทธ และ
ทิศทางการดําเนินงาน เปนตน
2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําใหการบริหารจัดการทางการเงินไมมี
ประสิทธิภาพ เชน การขาดสภาพคลอง การมีลูกหนี้เกินกําหนดชําระจํานวนมาก การมีระยะเวลาเก็บหนี้นาน
เปนตน การบริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพทําใหสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได เชน ขอกําหนดการจัดระดับและวิเคราะหฐานะการเงิน ของลูกคา วิธีปฏิบัติในการชําระหนี้
การกํากับดูแลติดตามผล การดําเนินงาน การทบทวนฐานะการเงินลูกคา การบริหารจัดการกรณีที่มีหนี้คาง
ชําระเปนเวลานาน เปนตน
3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ กระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของได หรือ กฎหมายที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
เชน การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ทําใหเกิดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน ไมมีความคลองตัว ลาชา ไมทันตอความตองการ
1.3 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ
1. ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่เกิดภายในองคกรที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของวัตถุประสงค และ
เปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการได เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพ
ของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ
เจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ
ของหนวยงาน เปนตน
2. ป จ จั ย ภายนอก หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ เ กิ ดจากภายนอกองค ก รที่ มี อิ ทธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของ
วัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมไมได แตตองติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโนมที่จะเกิดและวิธีที่ควร
ปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส หรือเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เชน ภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ
แขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน
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1.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและ
การกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทํา
โดยฝายบริหาร เพื่อประยุกตใชในการจัดทําแผนกลยุทธทั่วทั้งองคกร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นมีผลกระทบกับองคกรและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับยอมรับได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร
กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้
- วัฒนธรรมองคกร (Culture)
- โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Structure)
- กระบวนการ (Process)
- ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)
การบริหารความเสี่ยงขององคกร คือ การบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการ
ดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบได
อยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
1.5 องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO สามารถแบงออกไดเปน 8 องคประกอบ ดังนี้
ประเภทของความเสี่ยง

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร
2. การกําหนดวัตถุประสงค
3. การบงชี้เหตุการณ
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
6. กิจกรรมเพื่อการควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 1.1 องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
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1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
เปนองคประกอบพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงองคกร เนื่องจากเปนตัวกําหนดโครงสรางและ
วินัยในการทํางาน สภาพแวดลอมภายในองคกรมีผลตอวิธีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ
วิธีการจัดโครงสรางของกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งวิธีการระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยง
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการดําเนินธุรกิจ กอนที่จะทําการระบุเหตุการณ
ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น โดยวัตถุประสงคตองสอดรับ
กับการยอมรับในความเสี่ยง (Risk Appetite)
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยง หรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร ปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ ปจจัยภายใน เชน บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงชวยใหองคกรทราบวา เหตุการณความเสี่ยงหรือความไมแนนอนนั้ นจะ
สง ผลกระทบตอการบรรลุเปา หมายขององคก รอยางไร โดยการวิเคราะหใน 2 ด าน คือ โอกาสที่จะเกิ ด
เหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Impact)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ฝายบริหารตองเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินไดใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ ได
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงประกอบดวย การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การลด และการกระจายความเสี่ยง
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เปนนโยบายและกระบวนการที่จะชวยใหแนใจวา วิธีจัดการความเสี่ยงที่กําหนดในขั้นตอนกอน
หนา นั้น ไดถูก นําไปปฏิ บัติอยางถูก ตอ ง องคก รตองกํา หนดกิจ กรรมควบคุม นั้นอย างทั่ว ถึงทั้ง องคกร ทุ ก
ระดับชั้น และทุกงาน (All Functions)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
ตองมีการระบุถึงสารสนเทศที่จะเปนทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร และมีระบบ
สื่อ สารไปยัง บุ คลากรในองคก ร เพื่อ ให สามารถปฏิบั ติ ง านตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบได การสื่ อ สารที่ มี
ประสิท ธิภ าพยัง ครอบคลุมถึง การสื่อสารจากระดับ บนลงลาง ระดับ ลา งไปสูบ น และการสื่อ สารระหว า ง
หนว ยงานตามแนวทางของ COSO นั้ น สารสนเทศมี ค วามสํ า คัญ และจํ า เป น ในทุก ระดั บ ชั้ น ขององคก ร
เนื่องจากเราตองใชสารสนเทศในการระบุ ประเมิน และกําหนดวิธีจัดการกับความเสี่ยง และใชในดานอื่น ๆ
เพื่อดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไวใหได
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8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
มีการติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร และมีการปรับแกตามความเหมาะสม
ซึ่งการประเมินอาจทําไดโดย
- การติดตาม/ประเมินในขณะที่ธุรกิจกําลังดําเนินไป (Ongoing Monitoring Activities)
- การประเมินแยกตางหาก (Separate Evaluations)
1.6 การบริหารความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจ หรือการดําเนินกิจ การ หรือการทํางานใดๆ ก็ตามจะมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของ
ดัง นั้น การบริหารความเสี่ย ง และการควบคุม ภายในจึงมีความจําเปนสํา หรับ องคก รทุก ระดับดังแสดงใน
ภาพที่ 1.2

การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

ความเสี่ยง
ที่เกิดจาก
การ
ดําเนินงาน

มาตรการ
ควบคุม
ความเสี่ยง
คงเหลือ

มาตรการ
ควบคุม
แผนบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่
ยอมรับได

มาตรการควบคุมที่
มีประสิทธิผล

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได

ภาพที่ 1.2 ความสําคัญของการใชการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน

การควบคุมภายใน
ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรขององคกรทุกระดับ
ของหนวยตรวจรับ กําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
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1) การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวยตรวจรับ
2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายใน
และภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ไดแกการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวย
รับตรวจรวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
การพัฒนาการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายใน เปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชน เปนกระบวนการที่ชวยเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหหนวยงานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การควบคุมภายในจึงตองมีการพัฒนาอยูเสมอเพราะนอกจากจะชวยใหหนวย
งานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว ยังสงเสริมใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีอีกดวยกลไก
ภายนอกและกลไกภายในที่ใชในการพัฒนาการควบคุมภายใน
กลไกภายนอก – องคกรที่กํากับดูแล
องคกรที่กํากับดูแลตองเขามามีบ ทบาทโดยการกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับและแนวทางปฏิบั ติเพื่อ
สนับสนุนและเสริมสรางใหเกิดการจัดการดานการควบคุมภายใน ซึ่งในปจจุบันองคกรกํากับดูแลทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน
-ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ออกขอกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
-คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจนํามาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ไปใชเปนแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
พรอมรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูที่เกี่ยวของทราบ
-สํานักนายกรัฐมนตรี ไดออกระเบียบวาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.
2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามระเบียบฯ ไดกําหนดใหการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เปนตัว
ชี้วัดสวนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลสวนราชการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและ
ควบคุมตนเองที่ดีของสวนราชการ
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กลไกภายในหนวยงาน ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารและฝา ยบริห ารระดับสูง เปนผูมีบ ทบาทสําคัญในการผลักดันใหมีการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกรใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญในการกําหนดวัตถุ
ประสงค แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดออนของการควบคุมภายใน
รวมทั้งปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตยไมยึดผลประโยชนของตนเอง
เปนสําคัญ ไมใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของหนวยงานเพื่อประโยชนของตนเอง รวมทั้งไมใชโอกาสและ
ชองโหวในกฎ ขอบังคับ แสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถลดขอจํากัดของการควบคุม
ภายในลงได สงผลใหเกิดการพัฒนาและนําพาองคกรไปสูการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน
2) หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติ หัวหนาสวนงานยอยเปนผูนําเอาวิธีการควบคุมตาง ๆ ไปใชใน
การควบคุมงานและกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝายบริหารกําหนด นอกจากนั้นหัวหนาสวน
งานยอยยังเปนผูที่มีความรูความเขาใจปญหาอุปสรรค จุดออนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่
รับผิดชอบเปนอยางดี จึงเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม หัวหนาสวนงานยอยและผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
ควบคูไ ปดวย
3) ผูต รวจสอบภายใน มีห นาที่ แ ละความรับ ผิดชอบโดยตรงในเรื่อ งการควบคุม ภายใน โดยการ
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบและมีแบบแผน เพื่อชวยใหองคกรสามารถพัฒนากระบวนการ
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนผูที่มีบทบาทในการกระตุนบุคลากรทุก
ระดับภายในหนวยงานใหเห็นความสําคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบดวยความเครงครัดอยาง
มีวินัย
วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช
วิธีก ารควบคุ มที่ นํ า มาใชใ นป จ จุ บั น อาจเหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มในขณะที่ ใช เมื่อ เหตุ ก ารณ
เปลี่ยนแปลงไป วิธีการควบคุมที่ใชอยูอาจไมเหมาะสม ผูร ับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในจะตอง
คิดนําวิธีการควบคุมใหมๆ มาปรับปรุงใชใหเหมาะสม นอกจากนี้ยังตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใชใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
การควบคุม แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Controls) หมายถึงการควบคุมทีเ่ กิดขึน้ จากจิตสํานึกการกระทํา
ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่แสดงออกใหเห็นวาเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอ หนวยรับตรวจ
ซึ่งไมสามารถจับตองได สงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน
ความซื่อสัตยความโปรงใส ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เปนตน
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2) การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Controls) หมายถึง การควบคุมที่ฝา ยบริหารกําหนดขึ้นเปนลาย
ลักษณอัก ษรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติง านสํา หรับ ผูรับผิดชอบกิจ กรรมใหประสบผลสํา เร็จ ตามวั ตถุ
ประสงคและเปนสิ่งที่จับตองได เชน ผังโครงสรางหนวยรับตรวจ นโยบาย และคูมือปฏิบัติงาน เปนตน
การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการควบคุมทั้งสองสวนประกอบกัน หนวยรับ
ตรวจที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามธรรม แตก็ไมได
ละเลยการควบคุมเชิงรูปธรรม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบดังนี้
5.1 สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
5.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องคประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการควบคุมเปนราก
ฐานที่สําคัญขององคประกอบอื่น ๆ องคประกอบทั้ง 5 นี้เปนสิ่งจําเปนที่มีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยรับตรวจเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ
- การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ
- มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
1.7 ความจําเปนของการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัดนั้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหกับผูมีสวน
ไดสวนเสียกับบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งประกอบดวย รัฐบาล ผูลงทุน คูคา ผูจั ดหาสินคา พนั กงาน และ
ประชาชนคนไทยซึ่งเปนผูใชบริการหรือลูกคาทุกคน
ในปจจุบันบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตองดําเนินธุรกิจภายใตสภาวะของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันสูง ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
ตามกระแสธุรกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ทางการคาตาง ๆ ที่จะนําไปสูการเขาสูตลาดของ
คูแขงรายใหม
การดําเนินธุรกิจเพื่อสรางคุณคาดังกลาวนั้น อาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่
เกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกหนวยงาน และสงผลกระทบใหคุณคาที่ควรจะมีแกผูมีสวนได
สวนเสียนั้นตองลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท อูกรุงเทพ จํ ากัด
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อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะชวยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สําคัญใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอองคกรหรือมีผลกระทบนอยที่สุด
ความเสี่ย งที่ยอมรับ ได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยง ที่อ งค กรจะ
ยอมรับได เพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่องคกรจะกําหนดนั้น จะระบุเปน
เปาหมายคาเดียว หรือระบุเปนชวงก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละปจจัยเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑหรือประเภท
ของความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งทําใหองคกรมั่นใจไดวาองคกรไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงอยูภายในเกณฑที่
ยอมรับได
จากปญหาในการดําเนินงานดังกลาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จึงมี
ความเห็นวา สมควรที่จะจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ภาคหลักการขึ้นเพื่อใหทุกสวนงานในบริษัท
อู
กรุงเทพ จํากัด สามารถใชเปนแหลงศึกษา อางอิง และถือปฏิบัติตามอยางเปนรูปธรรม โดยมุงหวังที่จะสราง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นในบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด อยางตอเนื่องตลอดไป
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บทที่ 2
ระบบบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ระบบบริหารความเสี่ยง จะทําใหเราทราบปญหาลวงหนา และเตรียมวิธีปองกันแกไขได ชวยลดโอกาส
สูญเสียและเพิ่มโอกาสความสําเร็จ สงผลใหองคกรดํารงอยูอยางยั่งยืน และเติบโตอยางตอเนื่อง
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นอยางเปน
ระบบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งระบบบริหาร
ความเสี่ยงประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร
2. นโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึง
การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 การกําหนดวัตถุประสงค
3.2 การกําหนดความเสี่ยง
3.3 การจัดทําตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ในระดับองคกร
3.4 การจัดการความเสี่ยงปจจุบัน
3.5 การประเมินความเสี่ยง
3.6 การกําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)
3.7 การรายงาน การติดตามผล และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
- การจัดทํา Risk Profile และการจัดลําดับความเสี่ยง
- การจัดทําแผนผังเมทริกซแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)
- การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)
- การรายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
2.1 โครงสรางของการบริหารความเสี่ยงขององคกร
โครงสรางของการบริหารความเสี่ยง จะทําการระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง
ระบบการติดตามงาน การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีผังโครงสรางของการ
บริหารความเสี่ยงแสดงดังรูป
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โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร
คณะกรรมการบริษัท (BD)

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

กรรมการผูจัดการ (MD)
หนวยงานประกันคุณภาพ (QA)

หนวยงานตรวจสอบภายใน (IA)

หนวยงานความปลอดภัย (ST)
รองผูจัดการ
ฝายบริหาร (AAM)
กองบริหารทรัพยากร
(RMD)

กองแผนงาน การเงิน
และงบประมาณ (PFD)

ทรัพยากรบุคคล (HR)
ธุรการ (AD)
บริหารงานพัสดุ (PU)

ภาพที่ 2.1 โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร

รองผูจัดการ
ฝายการตลาด (AMM)

รองผูจัดการ
ฝายเทคนิค (ATM)

กองธุรกิจและการตลาด

กองปฏิบัตกิ าร

บัญชีและการเงิน (AF)
*แผนงานและ
งบประมาณ (PB)

หมายเหตุ แผนกแผนงานและงบประมาณ เปนหนวยงานที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

(BMD)

การตลาด (MK)
แผนงาน
และประมาณการ (PE)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT)

(OPD)

กํากับการ
ซอมสราง
(OC)

ปฏิบัติการ
ซอมสราง
(OP)

ปฏิบัติ
การอู
(DO)

แผนกการ
โรงงาน
(FA)

แผนก
การอู
(DC)

แผนก
ออกแบบ
(DE)
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะผูบริหารบริษทั ฯ

ที่ปรึกษา

คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง

ษา
ทีที่ป่ปรึรึกกษา

ผูตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
หนวยงานผูรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ในระบบการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติการดานการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นในแต
ละปงบประมาณ แบงเปน 2 คณะทํางาน คือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานประเมินความเสี่ยง
โดยในแตละคณะทํางานประกอบดวย หัวหนาแผนก ผูอํานวยการกอง และผูที่เกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
2.1.1 คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1. พิจ ารณา/วางกรอบ/แนวทางการบริ หารความเสี่ย งในภาพรวมของแต ละหนว ยงานที่
รับผิดชอบใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติความเสี่ยงขององคกร และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการ
2. จัดทํา/ทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง เสนอคณะอนุกรรมการบริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด ใหความเห็นชอบเปนประจําทุกป และจัดใหมีการวิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงในแตละภารกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป
3. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/พิจารณาใหความเห็นแผนการบริหารกิจกรรมความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ
4. ประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติก าร เพื่อ แกไ ขและจั ดการความเสี่ย ง เสนอ
คณะอนุกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนประจําทุก 6 เดือน พรอมสอบทานผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น และพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนความเสี่ยง และการควบคุมภายในแตละ
หนวยงาน และรวบรวมเปนระดับองคกร
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5. บริหาร/ควบคุม/ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
6. จัดทําสนับสนุนกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกองคกร นํามา
ประเมินและสอบทานกับองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานของแตละหนวยงาน
สําหรับเลขานุการ จะทําหนาที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการบริหารความ
เสี่ยงของแตละหนวยงาน ติดตามและรวบรวมแผนฯ ของแตละหนวยมาจัดทําเปนแผนขององคกร รวมทั้ง
รวบรวมรายงานการติดตามของแตละหนวยงานเปนรายงานการติดตามความกาวหนาระดับองคกรในแตละไตร
มาส และรวบรวมรายงานตอนปลายป ข องแตห นว ยงานเป นรายงานระดั บ องคก ร เสนอประธานฯ และ
กรรมการผูจัดการ และผูเกี่ยวของตอไป
2.1.2 คณะทํางานประเมินความเสี่ยง
1. วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในแตละภารกิจของบริษัทฯ
ที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป
2. จัดทํากลยุทธการบริหารความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการกําหนดนโยบาย กลยุทธ การวางแผน
ตามระดับความเสี่ยงของแตละสายงาน เพื่อนําไปสูการเพิ่มมูลคาขององคกรใหมีความตอเนื่องเปนประจําทุกป
3. จัด ทํา ทบทวนแผนปฏิบัติก าร เพื่อ แกไข และจัดการความเสี่ยงใหมีความตอเนื่อ งเป น
ประจําทุกป
4. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับความเสี่ยงทุกรอบ 6 เดือน
5. เปนผูรายงานผลการดําเนินงานพรอมกับการประเมินผลลัพธกิจกรรมที่ป ฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมายเปนประจําทุกไตรมาส
2.2 การบริหารความเสี่ยงแบงแยกตามลักษณะของงาน
การบริหารความเสี่ยงแบงแยกตามลักษณะของงาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
2.2.1. การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา
การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา แบงออกเปน 2 ระดับ คือ
 ระดับองคกร ซึ่งจะทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธขององคกร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว
 ระดับหนวยงาน ซึ่งจะทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละหนวยงาน นอกจากนี้
ยังนํามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายลงสูแผนการ
บริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานดวย รวมถึงการนําความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการ
บริหารความเสี่ยงในปกอนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย
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การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา มีการดําเนินงานดังนี้
1. ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประจําในแตละกิจกรรมของแตละสวนงานจะตอง
ดํ า เนินการบ งชี้ และกํา หนดแนวทางบริห ารความเสี่ ยงในงานประจํ าที่ไ ดรับ มอบหมายในทัน ทีที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในงานนั้น ๆ
2. กรณีที่งานดังกลาวมีการกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไวแลว ผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมจะตองทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ตามระบบงานเดิมที่วางไวแลวในทันที
3. ผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ 1 จะตองรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับโดยเร็วที่สุด
4. กรณีที่พบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบวามีผลกระทบจากความ
เสี่ยงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแลว ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานนั้น ตองเรง
ดําเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
มีอยูเดิม แลวรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมตอผูบังคับบัญชา ตามขอ 3
โดยเร็วที่สุด
2.2.2. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม
การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม มีการดําเนินงานดังนี้
1. หนวยงานที่รับผิดขอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหม จะตองพิจารณาประเมิ น
ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหมดวยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแลวจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับใชเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม
ใหคงเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได โดยจัดทําเปนแผนยอยควบคูไปกับแผนงาน/โครงการใหมเพื่อใหผูมีอํานาจ
อนุมัติสามารถใชแผนยอยของการบริหารความเสี่ยงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ
ใหมตอไป
2. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองจัดสงสําเนาแผนงาน/โครงการใหมและแผนยอย
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยง (ผานสวน
บริหารความเสี่ยง) พิจารณาใหความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักดวย
3. ผูมีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใชขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนยอย
เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานเจาของแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเปนขอมูลประกอบ การ
พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก และควรนําไปใชประกอบการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานหลักเพื่อ
แกไขปญหากรณีวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดําเนินงานไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ระบุไวและเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป
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4. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองสงสําเนาการรายงานผลการดําเนินแผนงาน/
โครงการ และการบริห ารความเสี่ยงที่เกี่ย วขอ งใหสวนบริห ารความเสี่ยงทราบ เพื่อนํา มาสรุป ผลเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป
2.3 นโยบาย และวัตถุประสงค การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
]

นโยบายการบริหารความเสี่ยงบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงมาอยางตอเนื่องในรูปแบบ การบริหาร
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร การควบคุมภายใน และการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการดําเนินงาน
ดัง นั้นเพื่อใหบ ริษัทฯ มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม โดยการบริห ารปจ จัย ควบคุม
กระบวนการและกิจกรรม ตามแนวทาง COSO – ERM และหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่จะ
สงผลกระทบตอความสําเร็จของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุตัวชี้วัดและกล
ยุทธของหนวยงานตลอดจนยุทธศาสตรของบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. หนวยงานภายในบริษัทฯ ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยใหการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
2. กําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัทฯ
3. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการและดําเนินการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับการบรรลุตัวชี้วัด กลยุทธของหนวยงาน และยุทธศาสตรของ
บริษัทฯ
4. ใหมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริห ารความเสี่ย ง รวมทั้งมีก ารทบทวน
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
5. ใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
6. กําหนดใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงทุกไตรมาส หรืออยางนอยปละ 2 ครั้ง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรในทุก ๆ ระดับตามที่ระบุไวในแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําป และลงสู
ระดับกลุมภารกิจ
2. เพื่อใหทราบปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานและเพิ่มคุณคาใหกับธุรกิจ
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3. เพื่อใหมีแผนในการจัดการความเสี่ยง หรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
5. เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่ดี โดยเกิดความเชื่อมโยงในการติดตามดูแลเพื่อใหมีผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค และ
เปาหมายขององคกรได
6. เพื่อใหตระหนักรูและการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร ที่ไดรับความใสใจตลอดเวลา
แทนการเลือกปฏิบัติเปนครั้งคราว
2.4 การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM)
การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามแนวปฏิบัตินั้น จะตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ แผนวิสาหกิจ ซึ่งเปนแผนระยะยาว
แผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนแผนระยะสั้นขององคกร อีกทั้งยังตองเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและการ
บริห ารจัดการเพื่อสรางมูลคา เพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ดวย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดบูรณาการการทํ างาน
ระหวาง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง คณะทํางานการควบคุมภายใน และคณะทํางานการนําระบบบริหาร
จัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ในการกําหนดแนวทางและกลยุทธขององคกร และจัดทํา
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชไดจริง
ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเป น
แนวทางเดียวกันทั้งองคกร บริษัทนํากลยุทธหลัก เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําป
จากแผนวิส าหกิจ แผนปฏิบัติการประจํา ป การควบคุมภายใน การบริห ารจัดการเพื่อสรา งมูลคาเพิ่ม เชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) ตัวชี้วัดในบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปจจัยเสี่ยงจากแผน
บริหารความเสี่ยงที่กําลังดําเนินการบริหารความเสี่ยง มาใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง
เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในดานตางๆ ขององคกร
2.5 แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง
บอท. ใชแผนที่ยุทธศาสตรแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคกร ในรูปแบบของความสัมพันธใน
เชิงของเหตุและผล เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธที่องคกรปรารถนาใน 4 มิติ หรือมุมมองของ Balanced
Socrecard (BSC) ประกอบดวย
2.5.1 มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)
2.5.2 มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)
2.5.3 มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
2.5.4 มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
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เพื่อใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2561 ที่ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ใชแผนที่กลยุทธตามแผนวิสาหกิจ
ประจําปงบประมาณ 2559-2563 ปรับปรุงมกราคม 2559 ในการบริหารความเสี่ยง ดังแผนภาพ

F1
Financial
Perspective
F4
(F)
Customer
Perspective
(C)

Internal Process
Perspective I1
(I)

F2

C4

F3

การเพิ่มขึ้นของรายได
F5

รายไดจากลูกคาเกา
C1

กําไรเชิงเศรษฐศาสตรสงู สุด

การรักษาลูกคาเกา

C2

ความพึงพอใจของลูกคา : เชื่อถือได

การจัดการองคกร
ตามมาตรฐานสากล

Learning & Growth
Perspective
L1
กระบวนการสรรหา
(L)
และพัฒนาบุคลากร

I2

รวดเร็ว & ประณีต

การสรางการเรียนรู
และ นวัตกรรม

I3

C3
มีคุณภาพ

การสรางพันธมิตร และ
การประชาสัมพันธเชิงรุก

L3

F7

รายไดจากธุรกิจใหม

การแสวงหาลูกคาใหม

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
และรับผิดชอบตอสังคม

L2

F6

รายไดจากลูกคาใหม

การลดลงของตนทุน
บริหารจัดการสินทรัพย

สรางธุรกิจใหม/ธุรกิจตอเนื่อง
ราคายุติธรรม

ใหคาํ ปรึกษา

I4 การจัดการวัตถุดิบ I5 การจัดการปฏิบัติการ
และการจัดซื้อ/จาง
และการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ
ที่มปี ระสิทธิภาพ

ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจ

L4

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและการสื่อสาร

ภาพที่ 2.3 แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ของ บอท.
ที่มา - แผนวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2559-2563 ฉบับปรับปรุงมกราคม 2559
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
การบริหารความเสี่ยงนั้น เปนองคประกอบหนึ่งในระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) กําหนดใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองวางระบบแทรกไวในขั้นตอนการ
ทํางานปกติ โดยตองถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัดและโดยตอเนื่อง
ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. กําหนดไวประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน คือ
1

สภาพแวดลอม
ของการ
ควบคุม

2

3

การประเมิน
ความเสี่ยง

กิจกรรม
การควบคุม

4

สารสนเทศและ
การสื่อสาร

5

การติดตามและ
ประเมินผล

ภาพที่ 3.1 ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. กําหนด
2
การประเมิน
ความเสี่ยง

การบริหารความเสีย่ งของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
การวิเคราะหวัตถุประสงคของงาน
การระบุความเสีย่ ง
การวิเคราะหความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การติดตามและรายงานผล

ภาพที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
17

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561

3.2 การวิเคราะหวัตถุประสงคของงาน
การบริหารความเสี่ยงตองเริ่มจากการวิเคราะหวัตถุประสงคของงานซึ่งเปนเงื่อนไขที่จําเปนประการ
แรก โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การกําหนดภารกิจขององคกร
3.2.2 การกําหนดวัตถุประสงคในระดับองคกรใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไว
3.2.3 การกําหนดกิจกรรมที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร
3.2.4 การกําหนดวัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน ควรประกอบดวย
- ผลลัพธ
สิ่งที่หนวยงานคาดหวังที่จะไดรับเมื่อมอบหมายใหดําเนินงานนั้น ๆ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของงานหรือผลลัพธ
มาตราวัดหรือตัวเทียบคาความสําเร็จที่ชัดเจนและบอกผลได
*สิ่งที่สําคัญตองไมนําเอา “กระบวนการปฏิบัติงาน” มาระบุเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงาน
วัตถุประสงคในการดําเนินงานที่ดี มีแนวทางการกําหนดแบบ S.M.A.R.T คือ
- กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน (Specific)
- วัดผลหรือประเมินผลเปาหมายได (Measurable)
- ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได (Attainable)
- มีความสมเหตุสมผล มีความเปนไปไดและสอดคลองกับเปาหมายขององคกร (Realistic
And Relevant)
- มีกรอบเวลาดําเนินงานที่ชัดเจน (Timely)
วัตถุประสงคในระดับองคกร (Entity-Level Objectives)
เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งก็คือวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน ภารกิจ และกลยุทธหลักในการดําเนินงาน
ของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ระดับ คือ

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร

วิสัยทัศน
VISION
ภารกิจ
MISSION
เปาหมายหลัก
CORPORATE GOALS
แผนวิสาหกิจ
CORPORATE PLAN
เปาหมาย งานโครงการ
TARGETS
แผนปฏิบัติการ
BUSINESS PLAN

แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับหนวยงาน

แผนงาน / โครงการ / งานประจํา / งบประมาณ
PROGRAM / PROJECT / TASK / BUDGET

ภาพที่ 3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป และตัวชี้วัดตาม
บันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ บอท. โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนวิสาหกิจของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ดังนี้
แผนงานหลัก
เปาหมายของ
แผนงาน

กําหนด
ความเสีย่ ง

จัดทําตัวชี้วัด
ความเสีย่ ง (KPI)

ออกแบบ
ระบบติดตาม

ประเมิน
ความเสีย่ ง

การกําหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง

แบบฟอรมใน
การติดตาม

การติดตามและ
รายงานผล

Risk Map

ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
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ระดับหนวยงาน - ทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละกลุมงานนอกจากนี้ยังนํามาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายลงสูแผนการบริหารความ
เสี่ยงในระดับหนวยงานนี้ รวมถึงการนําความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยง
ในปกอนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย โดยมีกรอบแนวคิดใน
การบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน ดังนี้
หนาที่งานหลัก
(Mission)
เปาหมายของ
แผนงาน

กําหนด
ความเสี่ยง

จัดทําระดับ
ความเสีย่ ง

ประเมิน
ความเสี่ยง

ออกแบบ
ระบบติดตาม
การกําหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง

แบบฟอรมใน
การติดตาม

การติดตามและ
รายงานผล

Risk Map

ภาพที่ 3.5 กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงาน
วัตถุประสงคในระดับแผนงาน/โครงการ
เปนวัตถุประสงคการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหม งานเรงดวน ตามนโยบายที่ บริษัท อู
กรุงเทพ จํากัด กําหนดหรือไดรับมอบหมาย
วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity-Level Objectives)
เปนวัตถุประสงคดําเนินงานที่ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละกิจกรรมยอยที่ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
กํ าหนด (เชน ระดับ สวนงาน แผนก ที่ทําการ และระดับ งาน เปนตน) ซึ่งวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
จะตองสอดคลองและสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกรของบริษัทฯ ดวย
3.3 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เปนการคนหาวามีความเสี่ยงใดบางที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด โดย
ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก
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ความเสียหายที่มีผลกระทบในเชิงลบตอองคกร ความไมแนนอนที่อาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค และ
เหตุการณที่อาจทําใหบริษัทฯ เสียโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ขั้นตอนการระบุความเสี่ยง
3.3.1 การแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน เปนการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานปกติที่จะทํา
ใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3.3.2 พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนจุดวิกฤต คือ การพิจารณาและคนหาขั้นตอนงาน
ที่อาจมีปญหาสําคัญที่จะทําใหงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือไมสามารถสําเร็จผลไดตามที่ตองการ
3.3.3 การระบุปจจัยเสี่ยง คือ การระบุวามีแหลงของความเสี่ยง (Source of risk) ตนเหตุที่
แทจริง (Root cause) และพื้นที่ความเสี่ยง (Risk area) จากเหตุการณใด อุปสรรคใด ผลกระทบใด ที่เกิดขึ้น
ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ตลอดจนแนวโนมและวิธีการที่
อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
การระบุปจจัยเสี่ยงหรือการคนหาความเสี่ยงนั้น กระทําไดหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะหาก
ไดมีการจัดเก็บผลกระทบของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไวเปนขอมูลแลว ก็จะชวยใหการระบุความเสี่ยงมี
ความชัดเจน ใกลเคียงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น ตัวอยางของเทคนิคในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน การประชุม
ระดมสมอง (Brain storming) Fault three, แผนภูมิกางปลา, การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปน
ตน
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดใช Flowchart ในการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ภาพที่ 3.6
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กระบวนการปฏิบัติงาน บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
แจงประมาณการ
ราคาและเงื่อนไข
การชําระเงิน

ลูกคานําเรือเขา
ซอม/สราง
กลุม
ลูกคาเกา
กองธุรกิจและ
การตลาด

ติดตอกองธุรกิจ
และการตลาด

ประมาณราคา
เบื้องตน

ติดตอตัวแทน
ดานการตลาด

จัดแผนเรือเขา
ซอมทํา

Walk in หรือติด

ตอทางโทรศัพท

กลุม
ลูกคาใหม

ประมาณการ
คาแรง
ประมาณการ
พัสดุในการซอม

จัดหาพัสดุที่ใช
ในการซอมเรือ

วางแผนการซอม
ทําเรือ

จัดจาง
ดําเนินการเอง

เรือเขาซอมทํา
ณ อูเรือ

เรือผานสะพาน
กรุงเทพ

งานไฟฟา
งานเครื่องทุน
แรง

จัดหมอน
แผนการตลาด
แผนธุรกิจ

กองแผนงานการเงิน
และงบประมาณ

แผนวิสาหกิจ
แผนปฏิบัติการประจําป

กองบริหาร
ทรัพยากร

แผนจัดหาและ
พัฒนาบุคลากร

กองปฏิบัติการ

การปฏิบัติงาน
ซอม/สราง

Classification
เจาของเรือ
บอท.

นําเรือเขาอูและ
นอนหมอน
ตรวจสภาพตัว
เรือ

ดําเนินการ
ซอมทํา
เปดงาน
เพิ่มเติม

งานเครื่องกล

ตรวจสอบคุณภาพ
งานซอมทํา QC/QA

งานสนับสนุน
การซอมเสร็จ

ดําเนินการซอม
ทําแลวเสร็จ

ภาพที่ 3.6 กระบวนการปฏิบัติงาน บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

งานยก

ตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน
กํากับการซอมสรางให
เปนไปตามแผนงานและ
ไดมาตรฐาน

งานบริการ
หลังการขาย

เรือเดินทาง
กลับ

สอบถามความ
พึงพอใจ

สงมอบเรือให
ลูกคา

งานโยธา

เรียกเก็บเงิน
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3.4 การวิเคราะหความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยูกอนการควบคุมใด ๆ (Inherent Risk) และทําการประเมินระดับ
นัยสําคัญของโอกาสเกิดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่คาดวาจะมีขึ้น (ซึ่งหากมี
การเก็บรวบรวมสถิติและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นก็อาจจะสามารถประเมิน
ความเสี่ยงเปนมูลคาทางการเงินไดชัดเจนยิ่งขึ้น) โดยการพิจารณาความเสี่ยงดังกลาว จะมีการวิเคราะหและ
ประเมินใน 2 มิติ ดังนี้
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น
(Frequency/Likelihood)

เหตุการณมีโอกาสเกิดขึ้นได
มากนอยหรือบอยครั้งเพียงใด

ผลกระทบ
(Impact/Materiality)

หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแลว องคกร
จะไดรับผลกระทบรุนแรงเพียงใด

ความเสี่ยง
(Risks)

ขั้นตอนการประเมิน
3.4.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การพิจารณาถึงความเปนไปไดของโอกาส (Frequency/Likelihood) ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
ไดบอยครั้งเพียงใด โดยใชตารางการคิดคาคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงประกอบการพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 1 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความเสี่ยงโดยเฉลี่ย)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมาก
ทุกสัปดาห (1-4 ครั้งตอสัปดาห)
สูง
ทุกเดือน (1-3 ครั้งตอเดือน)
ปานกลาง
ทุกไตรมาส (1-2 ครั้งตอ 3 เดือน)
นอย
ทุก 6 เดือน (1-2 ครั้งตอ 6 เดือน)
นอยมาก
ทุก ๆ ป (1 ครั้งหรือนอยกวา 1 ครั้งตอป)

คะแนน
5
4
3
2
1

ตารางที่ 2 การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดขึ้น)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เปอรเซ็นตโอกาสที่จะเกิดขึ้น
สูงมาก
มากกวา 80%
สูง
70% - 79%
ปานกลาง
60% - 69%
นอย
50% - 59%
นอยมาก
นอยกวา 50%

คะแนน
5
4
3
2
1
23

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561

3.4.2 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง
การพิจารณาถึงมูลคาความเสียหายหรือความรุนแรงของผลกระทบ (Impact/Materiality) ที่
บริษัท อูกรุงเทพ จํา กัด ไดรับ เมื่อความเสี่ยงเกิดผลขึ้น ทั้งในมิติข องดา นการเงิน (Finance) และไมใชดา น
การเงิ น (Non-Finance) โดยใช ตารางการคิ ดคา คะแนนระดั บ ความรุ น แรงของมู ล คา ความเสีย หายหรื อ
ผลกระทบประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 3 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานการเงิน)
ระดับของความรุนแรง
ความเสียหาย (ดานการเงิน)
สูงมาก
สงผลกระทบเชิงลบมากกวา 45% ตอเปาหมาย EBITDA
สูง
สงผลกระทบเชิงลบ > 35% - 45% ตอเปาหมาย EBITDA
ปานกลาง
สงผลกระทบเชิงลบ > 25% - 35% ตอเปาหมาย EBITDA
นอย
สงผลกระทบเชิงลบ > 15% - 25% ตอเปาหมาย EBITDA
นอยมาก
สงผลกระทบเชิงลบ 0% - 15% ตอเปาหมาย EBITDA

คะแนน
5
4
3
2
1

ตารางที่ 4 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานเวลา)
ระดับของความรุนแรง
ความเสียหาย (ดานเวลา)
ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 6 เดือน
สูงมาก
ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 4 – 6 เดือน
สูง
ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 2 – 4 เดือน
ปานกลาง
ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา มากกวา 1 – 2 เดือน
นอย
ทําใหเกิดความลาชาของสัญญา ไมเกิน 1 เดือน
นอยมาก

คะแนน
5
4
3
2
1

ตารางที่ 5 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานความสําเร็จ)
ระดับของความรุนแรง
ความเสียหาย (ดานความสําเร็จ)
สูงมาก
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา 60%
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 60% - 70%
สูง
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 71% - 80%
ปานกลาง
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนได 81% - 90%
นอย
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา 90%
นอยมาก

คะแนน
5
4
3
2
1
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ตารางที่ 6 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานบุคลากร)
ความเสียหาย (ดานบุคลากร)
ระดับของความรุนแรง
มีบุคลากรเสียชีวิต
สูงมาก
มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนพิการ แตไมมีผูเสียชีวิต
สูง
มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนตองเขาโรงพยาบาลเกิน 3 วัน
ปานกลาง
มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บจนตองสงโรงพยาบาล
นอย
มีบุคลากรไดรับบาดเจ็บเล็กนอย
นอยมาก

คะแนน
5
4
3
2
1

ตารางที่ 7 การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ความเสียหาย (ดานชื่อเสียง)
ระดับของความรุนแรง
ความเสียหาย (ดานชื่อเสียง)
สูงมาก
มีการเผยแพรขาวทั้งจากสื่อภายในและตางประเทศ
สูง
มีการเผยแพรขาวภายในประเทศ
ปานกลาง
มีการลงขาวในหนังสือพิมพในประเทศหลายฉบับ 2-3 วัน
นอย
มีการลงขาวในหนังสือพิมพในประเทศบางฉบับ 1 วัน
นอยมาก
ไมมีการเผยแพรขาว

คะแนน
5
4
3
2
1

หมายเหตุ
- คาโอกาสและคาผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายในตารางเปนเพียงตัวอยาง
- หนวยงานที่นําไปใชอาจกําหนดคาโอกาส/คาผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายขึ้นใชใหมตามความ
เหมาะสมได
3.4.3 การประเมินคาระดับของความเสี่ยง
ผูที่รับผิดชอบตอความเสี่ยงที่คน พบแลว สามารถคํานวณหาคาระดับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
หรือการประเมินระดับคาของความเสี่ยงไดตามสูตร ดังตอไปนี้
คาระดับความเสี่ยง =
คะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x คะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
คา ระดับความเสี่ยงของแตละป จจัย เสี่ยงที่คํานวณไดตามวิธีขา งตนนี้ จะถูก นํา มาใชเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีตองานหรือแผนงาน ซึ่งจะชวยใหผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
สามารถเลือกความเสี่ยงขึ้นมาจัดการไดตามลําดับความรุนแรงอยางเหมาะสม กลาวคือ ความเสี่ยงที่มีคาระดับ
ความเสี่ยงสูงนั้น ควรไดรับการพิจารณาจัดการกอนความเสี่ยงที่มีคาระดับความเสี่ยงต่ํากวาเสมอ
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ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดจัดทํา Risk Profile และการ
จัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งเปนการแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดโดยเรียงลําดับตามระดับของความเสี่ยงที่คาดหมาย
จะเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ไดกําหนดไว ซึ่งแสดงแบบ บส.1 ไดดังนี้
แบบ บส.

ตารางที่ 8 แบบ บส.1 Risk Profile / Ranking
No. อันดับ ID

ความเสี่ยง

ฝาย/
กอง

ประเภทความ ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
ปจจุบนั
S F O C L I LxI
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ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

5
4
3
2
1
0

5
(5 x 1)
4
(4 x 1)
3
(3 x 1)
2
(2 x 1)
1
(1 x 1)
1

10
(5 x 2)
8
(4 x 2)
6
(3 x 2)
4
(2 x 2)
2
(1 x 2)
2

15
(5 x 3)
12
(4 x 3)
9
(3 x 3)
6
(2 x 3)
3
(1 x 3)
3

20
(5 x 4)
16
(4 x 4)
12
(3 x 4)
8
(2 x 4)
4
(1 x 4)
4

25
(5 x 5)
20
(4 x 5)
15
(3 x 5)
10
(2 x 5)
5
(1 x 5)
5

- ความเสี่ยง
สูงมาก
- อันตราย
อาจเกิดได
ทันที
- ตองแกไข
- ความเสี่ยง
สูง
- มีอันตราย
- ตองเรง
วางแผน

ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact)

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
5

H

VH

VH

VH

VH

4

H

H

H

VH

VH

3

M

M

H

H

VH

2

L

L

M

H

H

1

L

L

L

M

H

0

1

2

3

4

5

- ความเสี่ยง
สูงมาก
- อันตราย
อาจเกิดได
ทันที
- ตองแกไข
- ความเสี่ยง
สูง
- มีอันตราย
- ตองเรง
วางแผน

โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ภาพที่ 3.7 ตารางจัดระดับความเสี่ยง
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เกณฑการบริหารความเสี่ยง
L

L = Low (ต่ํา) (คา 1-4) ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)/คาเบี่ยงเบนความเสี่ยง
ที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม

M

M = Meduim (ปานกลาง) (คา 3-6 คะแนน/โอกาสเกิดคอนขางบอย-ผลกระทบไมรุนแรง)
ตองมีการตรวจสอบ ควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับ
ไมได

H

H = High (สูง) (คา 4-12 คะแนน/โอกาสเกิดบอย-ผลกระทบรุนแรงมาก) เปนระดับที่ยอมรับ
ไมได ตองจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมเพื่อใหความเสี่ยงลดลง สูระดับที่ยอมรับ
ไดตอไป

VH

VH = Very High (สูงมาก) (คา 10-25 คะแนน/โอกาสเกิดบอยมากผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)
เปนระดับที่ยอมรับไมได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ ควบคุมอยาง
ใกลชิด เพื่อใหความเสี่ยงลดลงสูระดับที่ยอมรับไดทันที

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
บอท. กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได
(Risk Tolerance) ดังตาราง
ตารางที่ 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได
ระดับความเสี่ยง

การดําเนินการ

ต่ํา (Low)
ปานกลาง (Medium)
สูง (High)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได
บริหารความเสี่ยง
(เพิ่มมาตรการ/แผนปฏิบัติการ)
บริหารความเสี่ยง
(เพิ่มมาตรการ/แผนปฏิบัติการ)

สูงมาก
(Very High)

ระดับเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได
มีมาตการ
ดําเนินการเพียงพอ
มีมาตรการ
ดําเนินการเพียงพอ

ผูตรวจติดตาม
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน

ที่มา : มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 9 กันยายน 2560
องคกรตามดังรูป

การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อทําการเชื่อมโยงใหเห็นถึงความเสี่ยงในระดับ
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ภาพที่ 3.8 โครงรางการจัดทําแผนที่ความเสี่ยง
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แผนที่ความเสี่ ยง (Risk Map) ของ บอท. ปงบประมาณ 2561
จํานวน 5 ยุทธศาสตร 18 ตั วชี้ วัด 23 ปจจัยเสี่ยง
ยุทธศาสตร
1. ทบทวนบทบาท
บอท.
2. สร างอูเ รื อแหงใหมท ่ี
บอท.สาขาสัต หีบ

3.เสริม สรางความ
แข็ งแกรงทาง
การเงินเพื่ อความ
ยั่งยืนในระยะยาว

ตั วชี้ วัด (Indicator)

บทวนแผนวิ สาหกิจ กอนเริ่มปงบประมาณ

จัด ทําโครงการสร างอูเ รื อแหงใหมที่ บอท.สาขาสัต หีบ

เปาหมายรายได 786 ลานบาท
รายได จากธุ รกิจใหม 15 ลบ.

นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีใ ห
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ประเทศ
ไทยฯ

5

MK

3*3=9

S

แผนบริหารความเสี่ยง
1.ทํา การวิ เคราะห อุต สาหกรรมในบริบทของ บอท.
2.ทํา การวิ เคราะห ดานการตลาดในบริบทของ บอท.
3.รายงานผลในที่ ประชุ ม ผู บริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง

ครบถวน, ไม ทันสมั ย

10

OPD/BDC

3*3=9

S

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การเตรียมการและจัด ทํา โครงการสรางอูเรือ
2.ดํา เนิ นงานตามแผน รายงานผลในที่ ประชุ ม ผู บริหาร

10

MK

4*3=12

10

MK

3*3=9

สั้นและระยะยาว

RF2 การสื่อสาร

R1 ขาดความทั่ วถึง

RF3 รายได ไม เปนไปตาม

R1 เปาหมาย 786 ลบ. ประมาณการ

เปาหมาย

644.620 ลบ. ต่ํา กว าเปาหมาย 141.38 ลบ.
1

R1 ยังไม มีแ ผนการดํา เนิ นงาน แผนปฏิ บัติ

ทุ กหน วยงาน

3*3=9

RF6 ระบบ EVM

R1 ไม ได ถูกนํา ไปใช อยางเปนรูปธรรม

7

ทุ กหน วยงาน

3*3=9

มาตรฐานงานบริหารจัด การองค กร หั วข อ การ

RF7 ผู มีสวนเกี่ยวข อง

R1 ขาดการมี สวนรวม

3

IT

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

RF8 การสื่อสาร

R1 ขาดความทั่ วถึง

3

IT

ระบบการจัด การความรูภายในองค กรที่ ทํา ให เกิด

RF9 ผู มีสวนเกี่ยวข อง

R1 ขาดการประสานงาน

3

การแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ

RF10 ระบบ
RF11 กระบวนการ

R2 ขาดการสื่อสาร
R3 ขาดรูปแบบที่ ชัดเจน

3
3

RF12 กระบวนการ

R1 ขาดแผนการดํา เนิ นงานที่ เปนระบบ

3

RF13 กระบวนการ

R1 ขาดการสื่อสาร

3

R1 ขาดความเข าใจในงาน

ISO 9001:2008) จาก SGS

คุ ณธรรม

อุต สาหกรรมในบริบทของบริษั ททั้ งในระยะ

7

การรั บรองระบบ ISO 9001:2015 (เดิมระบบ

โปรงใสและมี

ประเภท
ความ

R1 ไม ได ถูกนํา มาใช อยางเปนรูปธรรม

74%
ร อยละของคาใชจา ยในการดําเนินงานและบริ ห ารตอรายได

มาตรฐานงานบริ ห ารจัด การองคก ร หัวขอ การควบคุมภายใน

ภิ บาลให มีค วาม

ระดับ ความเสีย่ ง
I*L

R1 ขาดข อมู ลการวิ เคราะห ตลาดและ

RF1 เนื้ อหาแผนวิ สาหกิจไม

RF4 รายได ไม เปนไปตาม

หนวยงาน
เจาของ
ความเสีย่ ง

RF5 ระบบ EVM

ร อยละของตนทุนการดําเนินงานตอรายไดจากการดําเนินงาน

การจัด ตั้ง

ยุทธศาสตรที่ 5 :

(Risk Factor)

มาตรฐานงานบริ ห ารจัด การองคก ร หัวขอ การบริ หารความ
เสีย่ ง
คะแนนประเมิน ITA ของ สํานัก งาน ป.ป.ช. เปาหมายตาม
MO U ระดับ 4=72.50 คะแนน
มาตรฐานงานบริ ห ารจัด การองคก ร หัวขอ การบริ หาร
ทรั พ ยากรบุค คล
มีแผนแมบทในการสงเสริ มคุณ ธรรมและจริ ยธรรมพร อม
กําหนดกลไกกํากับติด ตาม
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแมบทในการสงเสริ ม
คุณ ธรรมและจริ ยธรรม
ปรั บปรุ งคําบรรยายลัก ษณะงาน (Job Description) ให
สอดคลองกับยุทธศาสตร ไทย 4.0
การขอยืมบุค ลากรของ ทร. มาปฏิบ ัต ิงานใน บอท.

2

RF14 ผู มีสวนเกี่ยวข อง
RF15 กระบวนการ

3

R1 ประมาณการกระแสเงิ นสดขาดความ

แผนบริ หารความเสี่ ยงระดับองคกร
มาตรการจั ดการความเสี่ ยง
(Risk Mitication)

น้ํา หนั ก

การ

จํานวนหนวยงานใหมต ามโครงสร างองคก รที่ก ําหนดไดรับ

สงเสริม ระบบธรรม

สาเหตุ ข องความเสี่ยง (Root Cause)

เปาหมาย

จากการดําเนิน งาน 14.5%
4.สนับสนุนการใช

ปจจัยเสี่ยง

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การประจําป 61 รองรับ 3 แผน
-แผนธุ รกิจและตลาดระยะสั้นและยาวประจําป 60-63
SOF -แผนการบริหารลูกค าสัมพั นธ (CRM)
-แผนประชาสัมพั นธ เชิ งรุกฯ
2.ดํา เนิ นการตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยง
1.แต งตั้ งคณะทํา งาน EVM
2.จัด ทํา แผนติ ดตั้ งระบบ EVM ให ค รอบคลุมทั้ ง บอท.
SOF
3.ดํา เนิ นการตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร
SOF

3*3=9

SO

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การ
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร

3*3=9

SO

แผนบริหารความเสี่ยง
1.แต งตั้ งคณะทํา งาน KM
2.ประชุ มกําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผนงาน
3.ดํา เนิ นการ และรายงานผลต อที่ ประชุ ม ผู บริหาร

HR

3*3=9

SO

QA

3*3=9

SO

3

QA

3*3=9

SO

3

PB/AF

3*3=9

3
3
3

PB

4*4=16
3*3=9
3*3=9

คณะทํา งาน
KM, HR,
OPD, IT

RF16 การสื่ อสาร
RF17 ผู มีสว นเกี่ ยวของ
RF18 กระบวนการ

สมบู รณ
R1 หน ว ยงานเจ าของความเสี่ ยงขาดความ
R1 ขาดการมีสว นร วมและการให ความร วมมือ
R1 ขาดความครบถ ว น สมบู รณ

RF19 กระบวนการ

R1 ขาดแผนการดํา เนิ นงานที่ เปนระบบ

3

HR

RF20 ผู มีสวนเกี่ยวข อง

R1 ขาดคณะทํา งานและการมี สวนรวม

3

RF21 ผู มีสวนเกี่ยวข อง

R1 ขาดคณะทํา งานและการมี สวนรวม

RF22 กระบวนการ

R1 ขาดแผนการดํา เนิ นงานที่ เปนระบบ

RF23 กระบวนการ

R1 ขาดแผนการดํา เนิ นงานที่ เปนระบบ

SO

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การบริหารทรัพยากรบุค คล
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร
1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การควบคุ ม ภายใน
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร
1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การติ ด ตั้ งระบบ ISO9001:2015
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยง
1.ทํา ตาราง Excel เข าสูต รคํา นวณกระแสเงินสดลวงหน า 3 ป

2.บรรจุ แผนปฏิ บัติการบริ ห ารความเสี่ ยงเป น แผนปฏิ บัติการประจํา ป

SO

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การ ITA
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร

3*3=9

SO

เช นเดี ยวกับปจจัยเสี่ยง RF12

HR/คณะทํางาน

3*3=9

SO

1.จัด ทํา แผนปฏิ บัติ การสงเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรม
2.ดํา เนิ นงานตามแผน และรายงานผลในที่ ประชุ มผู บริหาร

3

HR/คณะทํางาน

3*3=9

SO

เช นเดี ยวกับปจจัยเสี่ยง RF20

3

HR

3*3=9

SO

เช นเดี ยวกับปจจัยเสี่ยง RF12

3

HR

3*3=9

SO

เช นเดี ยวกับปจจัยเสี่ยง RF12

IA

ภาพที่ 3.9 แผนที่ความเสี่ยงของ บอท. ปงบประมาณ 2561 (มีตอหนาถัดไป)
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สัญลักษณ

ความหมาย
Corporate Risk
สาเหตุหลัก ภายใน
สาเหตุหลัก ภายในและภายนอก
ผลกระทบขามปจจัยเสีย่ ง

Risk Tolerance

ผูต รวจติด ตาม

สูงมาก (VH)

บริ ห ารความเสีย่ ง (เพิ่ มมาตรการ/แผนปฏิบัต ิก าร)

มีมาตรการ ดําเนินการเพี ยงพอ

ควบคุมภายใน

S=Strategic Risk (ความเสีย่ งดานกลยุท ธ )

สูง (H)

บริ ห ารความเสีย่ ง (เพิ่ มมาตรการ/แผนปฏิบัต ิก าร)

มีมาตรการ ดําเนินการเพี ยงพอ

ระดับ ความเสีย่ ง

ปานกลาง (M)
ต่ํา (L)

การดําเนินการ

อัก ษรยอ

ควบคุมภายใน

F=Financial Risk (ความเสีย่ งดานการเงิ น )

Risk Tolerance (ระดับ เบี่ยงเบนที่ยอมรั บได)

ควบคุมภายใน

O=Operation Risk (ความเสีย่ งดานการดําเนิน งาน)

Risk Appetite (ความเสีย่ งที่ยอมรั บ ได)

ควบคุมภายใน

C=Compliance Risk (ความเสีย่ งดานกฎ ระเบียบ)

อนุก รรมการบริ หารความเสีย่ ง ใหค วามเห็น ชอบจํานวน 17 ตัวชีว้ ดั 22 ปจจัยเสีย่ ง ในคราวประชุมวันที่ 8 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ใหปรั บปรุ งเพิ่ มตัวชีว้ ดั ในยุท ธศาสร ท ี่ 1 อีก 1 ตัวชีว้ ดั 1 ปจจัยเสีย่ ง ในคราวประชุมครั้ งที่ 8/2560 เมือ่ วันที่ 22 กัน ยายน 2560

ภาพที่ 3.9.1 คําอธิบายประกอบแผนที่ความเสี่ยงของ บอท. ปงบประมาณ 2561 (หนา 30)

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธของสาเหตุ
ตารางที่ 10 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับความสัมพันธของสาเหตุ
ลําดับ
ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง
ลําดับ
1 สาเหตุความเสี่ยง
2
RF4-R1 ยังไมมีแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ของปจจัยเสี่ยง
RF4 รายไดจากธุรกิจใหมไมเปนไปตามเปาหมาย 15 ลานบาท
สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง
RF3 ความเสี่ยงจากรายไดรวมไมเปนไปตามเปาหมาย 786 ลาน
บาท ประมาณการรายได 664.620 ต่ํากวาเปาหมาย 141.38
ลานบาท คิดเปนผลกระทบรอยละ = 15*100/141.38 = 10.61

ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง
สาเหตุความเสี่ยง
RF9-R1 ขาดการประสานงาน
ของปจจัยเสี่ยง
RF9 ความเสี่ยงจากผูมีสวนเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
ความรูภายในองคกรฯ
สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง
RF7 ความเสี่ยงจากผูมีสวนเกี่ยวของกับมาตรฐานการบริหาร
จัดการองคกร หัวขอ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 10.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธ
ของสาเหตุ (ตอ)
ลําดับ
ความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง
3 สาเหตุความเสี่ยง
RF12-R1 ขาดแผนการดําเนินงานที่เปนระบบ
ของปจจัยเสี่ยง
RF12 ความเสี่ยงจากกระบวนการจัดตั้งหนวยงานใหมตามโครงสรางองคกรที่กําหนด
สงผลกระทบตอปจจัยเสี่ยง
RF22 ความเสี่ยงจากกระบวนการปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ไทย 4.0
RF23 ความเสี่ยงจากกระบวนการการขอยืมบุคลากรของ ทร. มาปฏิบัติงานใน บอท.
3.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันความเสี่ยง
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
3.5.1 เปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้มีเปาหมายหลักอยู 3 ขอดวยกัน คือ
1. ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ
2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ใหเปนไปในรูปแบบที่บ ริษัทฯ
ตองการหรือยอมรับได
3.5.2 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
1. จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่คนพบใหมและที่ยังเหลืออยู) โดย
เปรียบเทียบจากคาระดับความเสี่ยงที่วัดได
2. พิจารณามาตรการใชกําจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3. ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ ที่จะใชกําจัดหรือลดความเสี่ยงโดย
ใช ก ารวิ เ คราะห ผ ลได - ผลเสี ย ของแต ล ะมาตรการเพื่ อ ประกอบการตั ด สิน ใจเลื อ ก
มาตรการอยางเปนระบบ

32

คูมือบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2561

การวิเคราะหผลได-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดวย
ผลได (Benefit) ไดแก การวิเคราะหหาผลลัพธที่เกิดขึ้นทันทีที่นํามาตรการนั้นไปใช
ลดความเสี่ย งหรื อผลประโยชนในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีตา ง ๆ ทางธุรกิจ ใน
อนาคต เปนตน
ผลเสีย (Cost) ได แ ก การวิเ คราะหห าตนทุ น เวลา หรือ ความสะดวกที่ มีโ อกาส
สูญเสียไปกับการกําจัดความเสี่ยงดังกลาว หรือการสรางโอกาสใหมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น
แทน เปนตน
4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อ
กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงาน ทรัพยากรที่ตองใช และวิธีการติดตาม
ผล รวมถึงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ
3.5.3 ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับ เปลี่ยนใหเหมาะสมกั บ
สถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตอง
คุมคากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบงได
เปน 4 แนวทางหลัก คือ กลยุทธ 4T’s ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
 ใชในกรณีที่หนวยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไวไดภายใตการควบคุมที่มีอยู
ในปจจุบัน
 หรือมีความเสี่ยงอยูแตจําเปนตองดําเนินกิจกรรมภายใตภาวการณที่มีความเสี่ยง
เชนนี้ดวยขอจํากัดดานคาใชจายในการกําหนดระบบการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
2. Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction)
 ใชในกรณีที่หนวยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไวใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ภายใตมาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หนวยงานจะตองกําหนดขึ้นเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงจากมาตรการที่มีอยูแลวใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป
3. Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)
 ใชในกรณีที่หนวยงานพบวาความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูง ไมวาจะเกิด
จากคาโอกาสหรือคาผลกระทบก็ตาม แตหนวยงานมีขอจํากัดที่จะควบคุมความเสีย่ ง
ที่ระบุไวดวยตนเองหรือดําเนินการไดแตไมคุมคาในเชิงการลงทุน จึงเลือกใชกลยุทธ
การโอนย า ยความเสี่ ย งนั้ น ๆ ไปให ห น ว ยงานอื่ นรับ ผิ ด ชอบแทนหรือ จ า งผูอื่ น
ดําเนินการแทน เชน การประกันภัยในรูปแบบตาง ๆ การจางบุคคล
ภายนอกดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงแทน การกระจายความเสี่ยงโดยการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจอื่น หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน/สินคา/เงินตราลวงหนา ฯลฯ
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4. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
 ใชในกรณีที่หนวยงานพบวา ความเสี่ยงที่ระบุไวมีคาระดับความเสี่ยงสูงมากและไม
สามารถจัดการดวยกลยุทธอื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่หนวยงาน
ยอมรับได ในกรณีนี้หนวยงานอาจตองกําหนดทางเลือก คือ
- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของงาน
- ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญในกระบวนการทํางาน
- ลมเลิกการดําเนินงานหรือเลีย่ งไปทํากิจกรรมอื่นที่สามารถบรรล
วัตถุประสงคที่ตองการไดแทน
- จัดการใหความเสี่ยงนี้ไปอยูนอกเงื่อนไขของการทํางาน เปนตน
เมื่อบริษัทฯ ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยกลยุทธ 4T’s แลวบริษัทฯ จะไดจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่
สมบูรณสามารถนําไปปฏิบัติได โดยใชแบบ บส.2 ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตารางที่ 11 แบบ บส.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม
ชื่อหนวยงาน (ดาน/สวน/สํานักงาน/แผนก) ..................................................................................................
แผนการปรับปรุงการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม
สําหรับงวดการประเมินที่.......................เดือน...................................พ.ศ. ................................

วัตถุประสงค

ความเสี่ยงคงเหลือ

(1)

(2)

*สถานะการดําเนินการ
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

ประเภท
ความ
เสี่ยง
(S,F,O,C)
(3)

แบบ บส.

คาระดับ
ความเสี่ยง วิธีการปรับปรุงการควบคุมเพื่อ กําหนดเสร็จ/ สถานะการ
(โอกาส X
ลดระดับความเสี่ยง
ผูร ับผิดชอบ ดําเนินการ
ผลกระทบ)
(4)
(5)
(6)
(7)

ลงชื่อ
หัวหนาหนวยงาน
วันที่
เดือน

สรุปผลการดําเนินการ
(8)

คาระดับ
ความเสี่ยง
(โอกาส X
ผลกระทบ)
(9)

พ.ศ.
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ตารางที่ 10 แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร/หนวยงาน : บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ประจําปงบประมาณ ........ (ทดลองใชงานแทนแบบ บส.2)
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3.6 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ลําดับ

งาน/กิจกรรม

ปงบประมาณ 2561

น้ําหนัก ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
(วัน/เดือน)

1

ประชุ ม คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย ง/หน ว ยงาน
เจาของความเสี่ยง

20

คณะทํางานฯ

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

2

ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

20

เลขานุการ
อนุกรรมการ

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

3

พั ฒ นาความรู ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานเกี่ ย วกั บ การ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

20

คณะทํางานฯ

ตลอดเวลา

4

รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต อ อนุ ก รรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

20

บอท.

ไตรมาสละ
1 ครั้ง

5

ปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง

10

คณะทํางานฯ

ภายในเดือน
สิงหาคม

6

เตรีย มความพรอ มรั บ การตรวจประเมิ น จากบริ ษั ท
ทริส

10

แผนก
แผนงานฯ

60 วัน

รวม

100

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25

20

20

35

ทีมา : ปรับปรุ งตามมติทีประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี ยง วันที กันยายน
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3.7 การติดตามและรายงานผล
เปน กระบวนการสุดทา ย เพื่อรายงานความเสี่ย งจากทุกหน ว ยงานในองคกรอยา งสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง สรางความมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยง ไดนําไปปฏิบัติใชทั่วทั้งองคกร และเพื่อใหผูบริหารไดทําการ
สอบทานสถานะของความเสี่ยง และแผนการดําเนินงาน และสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผลไดทันเวลา
การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง หมายถึง การติดตามการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติง าน การสอบทานความเสี่ยงและการรายงานผลการดําเนินงาน การขอ
ความเห็นเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอยางตอเนื่อง และ
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา
- หนวยงานผูรับผิดชอบมีการติดตาม ประเมิน วิเคราะห และบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
- ระบบและมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติจริง มีประสิทธิผล สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ เพื่อแนะนําใหปรับปรุงขอบกพรองและแกไขให
เหมาะสมทันเวลา
- มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบริหารตามตารางกรอบความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ระบุไวในคูมือนี้อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2561
ลําดับ

หนา

เดิม

1

16

/

ใหม

/
2

เหตุผล
28
/

รายการปรับปรุง
ขอความ “เพือ่ ใชกําหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2560”
ขอความ “เพื่อ ใชกํ าหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงและสื่อสารใหทุกคนในองคกรมีความเขา ใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน สําหรับปงบประมาณ 2561”
ปรับปรุงตามปงบประมาณ
ไมมี

/

3

เหตุผล
30
/

4

เหตุผล
31
/

5

เหตุผล
36
/
37
เหตุผล

กําหนด Risk Tolerance ของระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก
แผนที่ความเสี่ยงของบริษัท อูก รุงเทพ จํากัด ปงบประมาณ 2559 (ปรับปรุง มิถุนายน 2559)
30-31 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ของ บอท. ปงบประมาณ 2561
ปรับปรุงแผนที่ความเสี่ยงใหเปนปจจุบนั
ไมมี
/ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรกับและความสัมพันธของสาเหตุ
เพิ่มเติมตามแผนที่ความเสี่ยง
แผนปฏิบัตกิ ารบริหารความเสี่ยง
/ แผนปฏิบัตกิ ารบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงตามมติที่ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 9 กันยายน 2560

รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560
ลําดับ

หนา

เดิม

1

5

/

ใหม

/
2

เหตุผล
5-6
/
5-8
เหตุผล

/

รายการปรับปรุง
ภาพที่ 1.2 แผนการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ภาพที่ 1.2 ความสําคัญของการใชการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินงาน
อธิบายความหมายของภาพไดชัดเจนสอดคลองกับคําอธิบายขอ 1.6 การบริหารความเสี่ยง
หัวขอ แนวคิดการควบคุมภายใน, มาตรฐานการควบคุมภายในที่ดี
หัวขอ การควบคุมภายใน, ความหมายและวัตถุประสงคการควบคุมภายใน, การพัฒนาการควบคุมภายใน,
กลไกภายนอก-องคกรที่กํากับดูแล, กลไกภายในหนวยงาน, วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช
ปรับปรุงตาม แนวทาง : การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุงใช
ทดแทนฉบับ 2554 ของ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
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ลําดับ

หนา

เดิม

3

8

/
/

4

10
เหตุผล
9
/

/

5

11
เหตุผล
13
/

15

/

6

7

เหตุผล
14
/
16
เหตุผล
19
/
19

ใหม

/

/

เหตุผล
8

/
30

/

เหตุผล
ลําดับ

หนา

9

เดิม

ใหม

/
34
เหตุผล

10

/

/
35
เหตุผล

/

รายการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงานภายในองคกร : กําหนดอักษรยอหนวยงานสําหรับใชในการบริหารความเสี่ยงไม
ครบถวน
กําหนดอักษรยอหนวยงานสําหรับใชในการบริหารความเสี่ยงครบถวน
เพิ่มความสมบูรณของรายละเอียด และสะดวกในการใชงาน
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ บอท. : ไมระบุความสัมพันธระหวาง “คณะผูบริหารบริษัทฯ และ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง”
ระบุความสัมพันธเปน “ที่ปรึกษา”
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในบทบาทและหนาที่
ในการนําการบริหารความเสี่ ยงไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูป ธรรมที่ชัดเจน และเปน แนวทางเดียวกัน ทั้งองคกรนั้น
บริษัทฯ จึงนําวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) จากแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป การควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการเพื่อสร างมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) ที่บริษัทฯ มีอยูมาใชในการวาง
แผนการบริหารความเสี่ย ง เพื่อ นําองคกรไปสู ความสําเร็ จตามวัตถุป ระสงค ที่ตั้งไวตามแผนวิส าหกิ จ ซึ่งมารายละเอี ยดดังนี้ (1)
วิสั ยทัศ น (Vision) (2) พั น ธกิ จ (Mission) (3) วัตถุ ป ระสงค (Objective) (4) นโยบาย (Policy) (5) แนวนโยบายผู ถื อ หุ น ภาครั ฐ
(Statement of Direction) (6) เปาหมายการดําเนินงานในหวงเวลา 5 ป (7) แผนปฏิบัติการประจําป
ในการนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลอยางสมบูรณเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกันทั้งองคกร บริษัท
นํากลยุท ธหลัก เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปจากแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจําป การควบคุม
ภายใน การบริหารจัดการเพื่อสรางมู ลค าเพิ่ม เชิ งเศรษฐศาสตร (EVM) ตัวชี้วั ดในบันทึกข อ ตกลงประเมิ นผลการดํ า เนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ปจจัยเสี่ยงจากแผนบริหารความเสี่ยงที่กําลังดําเนินการบริหารความเสี่ยง มาใชในการกําหนดปจจัยเสี่ยงและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในดานตางๆ ขององคกร

เพื่อใหแหลงที่มาของการบริหารความเสี่ยงมีความครบถวนถูกตอง
แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2558-2561 (ฉบับปรับปรุง)
แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2559-2563 ฉบับปรับปรุงมกราคม 2559
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ
ระดับองคกร – ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัตกิ ารประจําป และตัวชีว้ ดั การประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของ บอท.
ปรับปรุงตามมติอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 เพื่อให
การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรมีขอบเขตครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของ บอท.
ไมมี
โครงสรางแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ตามคําจํากัดความการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ขอ 2.2.1
หนา 12
เพื่อใหแผนที่ความเสี่ยงสามารถแสดงความเสี่ยงทั้งหมดขององคกรไดอยางชัดเจน

รายการปรับปรุง
ไมมี
แบบพิมพทดลองใชงานแทนแบบ บส.2
เพื่อปรับปรุงแบบ บส.2 ใหสามารถแสดงขอมูลการบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงไดในแผน
เดียว
ไมมี
3.6 แผนปฏิบัตกิ ารบริหารความเสีย่ ง
เปนแผนดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงระยะเวลา 12 เดือนของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
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ลําดับ

หนา

11

เดิม
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/
37-38
เหตุผล
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/
/

39
เหตุผล

/

รายการปรับปรุง
ไมมี
รายการปรับปรุง ปงบประมาณ 2560
บันทึกประวัตกิ ารปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง
ไมมี
บรรณานุกรม
อางอิงหลักฐานทางวิชาการในการจัดทําคูมือบริหารความเสีย่ ง
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