16/8/2011

บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยง

อ.จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม

เหตุแหงความเสี่ยง
กลยุทธ
องคกร

งบประมา
ณ

การลงทุน
เทคโนโลยี

ความเสี่ยง

ผูใชบริกา
ร

คูแขงขัน

บุคลากร
เศรษฐกิจ

การบริหารความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
| การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
| การยอมรับความเสี่ยง
| การแบงปนหรือถายโอน ความเสี่ยง
|
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ทําไมตองมีการบริหารความเสี่ยง
เปนแนวทางที่ชวยใหองคกรมุงสู Good Governance
SET กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15ขอ ซึ่งมี Risk Management รวมอยูดวย
| เปนหนาที่ของผูบริหารองคกรที่ตองจัดใหมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร และ Stakeholder
| สาเหตุของความลมเหลวขององคกรสวนหนึ่งมาจากการที่ไมมี
ระบบบริหารความเสี่ยง
|
|

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic)
วตถุ
ประสงคการดาเนนงาน
วัตถประสงค
การดําเนินงาน (Operations)
วัตถุประสงคการรายงาน (Reporting)
วัตถุประสงคการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

หลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO
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สภาพแวดลอมในองคกร (INTERNAL ENVIRONMENT)
| วัฒนธรรมขององคกร
| จริยธรรมของบุคลากร
| สภาพแวดลอมในการทํางาน
| มุมมองและทัศ
ั นะคติทิ ีม่ ีตอความเสีีย่ ง
| ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง
| ระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได(Risk Appetite)

การกําหนดวัตถุประสงค (OBJECTIVE SETTING)
ความเสี่ยงเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร ดังนั้นการกําหนดและทําความเขาใจในวัตถุประสงคของ
องคกรจึง เปนขั้นตอนแรกที่ตองกระทําเพื่ อกํา หนดหลักการและ
ทิศทางในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทศทางในกระบวนการบรหารความเสยง

ตัวอยางวัตถุประสงค
| กระทรวงคมนาคม

y สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนการขนสง
y เปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาค
y จัดใหมโี ครงสรางพื้นฐานและบริการดานคมนาคมอยางมี

บูรณาการ
| กรมการขนสงทางอากาศ
y ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทาอากาศยานใหสูงขึ้น
y ผูใชบริการทาอากาศยานไดใชการคมนาคมขนสงทางอากาศที่
มีความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
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การระบุเหตุการณ (EVENT IDENTIFICATION)
มีเหตุการณหรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคที่องคกรไดตั้งไว
| พิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอก และใหครอบคลุมในทุก
ประเภทของความเสี่ยงเพื่อใหผบ ริรหารไดรบขอมู
ประเภทของความเสยงเพอใหผู
หารไดรับขอมลที
ลทเพยงพอใน
เ่ พียงพอใน
การนําไปบริหารจัดการได
| ปจจัยเสี่ยงที่ไมไดถูกระบุในขั้นตอนนี้จะไมถก
ู นําไปบริหาร
จัดการซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรในภายหลังได
|

แนวทางในการระบุเหตุการณ
แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Review Team) คือ
การกําหนดตัวคณะทํางานไมวาจะเปนบุคลากรในองคกรหรือจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาทําการศึกษาขอมูลเอกสาร สัมภาษณและระดม
สมองกับเจาหนาที่ทกกระดั
สมองกบเจาหนาททุ
ระดบบ เพอพฒนาฐานขอมู
เพื่อพัฒนาฐานขอมลเกี
ลเกยวกบความเสยง
่ยวกับความเสี่ยง
ที่องคกรเผชิญอยูใหครอบคลุมทุกภารกิจขององคกร

แนวทางในการระบุเหตุการณ
| การประเมินดวยตนเอง (Risk Self Assessment) เปนแนวทางจาก

ดานลางสูดานบน (Bottom up approach) คือการใหเจาหนาที่ทุกระดับ
ไดทบทวนวากิจกรรมที่ตนเองทําอยูทุกวันมีความเสี่ยงอะไรบาง แลว
เสนอตอผบังงคบบญชา
เสนอตอผู
คับบัญชา ซงแนวทางนอาจทาโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งแนวทางนี้อาจทําโดยใชแบบสอบถาม หรื
หรอการ
อการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ระบุความเสี่ยงในแตละดาน
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ตัวอยางการระบุเหตุการณ
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการเงิน

กระบวนการ/กิจกรรม

-ขาดทักษะ, ความชํานาญและ
ความรูเฉพาะทาง

ความปลอดภัย
ความปลอดภย

-เกดอุ
เกิดอบับตตเหตุ
ิเหต หรื
หรอไดรบ
อไดรับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี/นวัตกรรม

-เทคโนโลยีลาสมัย
-ถูกละเมิดลิขสิทธิ์

สิ่งแวดลอม

-สรางมลพิษแกชุมชนรอบขาง
-สรางความเดือดรอนแก
ประชาชน

กระบวนการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หนีส้ นิ

ตลาดสินคาและการเงิน

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

บุคลากรในหนวยงาน

กระบวนการ/กิจกรรม

การบริหารงาน

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ

การแขงขันทางกลยุทธ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-เบิกจายงบประมาณไมทนั
ตามกําหนดเวลา
-งบประมาณไมเพียงพอตอ
ํ ิ
การดาเนนงาน
-องคกรขาดสภาพคลองใน
การชําระหนี้
-เกิดหนีส้ ูญจากลูกหนี้
-การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยน,
ดอกเบี้ย ฯลฯ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-กําหนดกลยุทธผิดพลาดไม
สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคกร
-กิจกรรมตามแผนกลยุทธไม
สามารถนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงคองคกรได
-กลยุทธขององคกรขาดการ
พัฒนาใหทนั ตอสถานการณ
จนไมสามารถแขงขันกับ
คูแขงได
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบ

กระบวนการ/กิจกรรม

การละเมิดสัญญา

การเปลี่ยนแปลงกฏ
ระเบียบ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

-ดําเนินงานไมเสร็จตาม
กําหนดในสัญญา
-กระบวนการดําเนินงานไม
เปนไปตามขอตกลง
ป ไป

-ผูเสียผลประโยชนหรือ
บุคลากรในองคกรตอตาน
กฏระเบียบใหม
-องคกรไดรับความเสียหาย
ในทางใดทางหนึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงกฏหมาย

การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)
| ประเมินวาแตละปจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด และ

หากเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามา
จัดลําดับวาปจจัยเสี่ยงใดมีความสําคัญมากนอยกวากันเพื่อจะไดกําหนด
มาตรการตอบโตกับปจจัยเสี่ยงเหลานั้นไดอยางเหมาะสม
มาตรการตอบโตกบปจจยเสยงเหลานนไดอยางเหมาะสม
| ประเมินผลกระทบ (Impact)
| ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
| คํานวณระดับความเสีย
่ ง (Risk Exposure) เพื่อจัดลําดับ

ตัวอยางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่ที่เกิดขึน้ (เฉลี่ย)

ระดับคะแนน

สูงมาก

มากกวา 1 ครั้งตอเดือน

5

สูง

ระหวาง1-6 เดือนตอครั้ง

4

ปานกลาง

ระหวาง 6-12 เดือนตอครั้ง

3

นอย

มากกวา 1 ปตอครั้ง

2

นอยมาก

มากกวา 5 ปตอครั้ง

1
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ตัวอยางผลกระทบตอองคกร (ดานการเงิน)
ผลกระทบตอองคกร

ความเสียหาย

ระดับคะแนน

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

มากกวา 10 ลานบาท
5แสนบาท -10 ลานบาท
1แสนบาท - 5 แสนบาท
1 หมื่นบาท - 1 แสนบาท
นอยกวา 1 หมื่นบาท

5
4
3
2
1

ตัวอยางผลกระทบตอองคกร (ดานลูกคา)
ผลกระทบ
ตอองคกร
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

ความเสียหาย
ผูใชบริการลดลงมากกวา 50 คน ตอเดือน
ผูใชบริการลดลงตั้งแต 40
40--50 คน ตอเดือน
ผูใชบริการลดลงตั้งแต 30
30--39 คน ตอเดือน
ผูใชบริการลดลงตั้งแต 20
20--29 คน ตอเดือน
ผูใชบริการลดลงไมเกิน 19 คน ตอเดือน

ระดับ
คะแนน
5
4
3
2
1

การจัดลําดับความเสี่ยง
 คํานวนระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) เทากับผลคูณของ
คะแนนระหวางโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญ และใชในการตัดสินใจวาความเสี่ยงใดควรเรงจัดการ
กอน
กอน
 จัดทําแผนภูมคิ วามเสี่ยงเพื่อใหผูบริหารและคนในองคกรไดเห็น
ภาพรวมวาความเสี่ยงมีการกระจายตัวอยางไร
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แผนภูมคิ วามเสี่ยง (RISK PROFILE)

การตอบสนองความเสี่ยง (RISK RESPONSE)
| พิจารณาหาแนวทางเพือ
่ จะจัดการกับความเสีย่ งเพื่อใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจนอยูใ นระดับที่สามารถยอมรับได (Risk
Tolerance)
| การเลอกแนวทางทจะจดการกบความเสยงนนตองอยู
การเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนัน้ ตองอยบนพื
นพนฐาน
้นฐาน
ของการเปรียบเทียบระหวางตนทุนทีจ่ ะเกิดขึ้นจากแนวทางนั้นๆ
กับผลประโยชนที่องคกรจะไดรับวามีความคุม คาตอองคกร
หรือไม
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กิจกรรมควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)
|
|

นโยบาย (Policy)
วิธีปฎิบัติงาน (Procedures)

ขอมูลและการสื่อสาร (INFORMATION AND
COMMUNICATION)
| ระบบขอมูลสามารถสืบคนและรายงานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ

สถานะที่เปนอยูขององคกร ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรเชน
ขอมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหขั้นตอน
การกําหนดแนวทางตอบสนองตอความเสี่ยงมีขอมูลที่เพียงพอ
และติดตามผลทําได
ไ อยางมีประสิทธิภาพ
| ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตองทําใหบุคลากรทุกระดับ
สามารถสื่อสารกันได และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ผู
ปฏิบัติสามารถเขาใจบทบาทหนาทีข่ องตนเอง และผูบริหารไดรับ
ทราบปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง

9

16/8/2011

การติดตามผล (MONITORING)
 แผนจัดการความเสี่ยงถูกนําไปใชอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
 ทราบถึงขอผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึ้นหลังจากใชแผนจัดการความเสี่ยง
 สามารถปรับปรุงแกไขแผนจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับ
 ี่ ป ี่ ป ไป หรอกรณทแผนเดมไมมประสทธภาพ
สถานการณทเปลยนแปลงไป
ื
ี ี่
ิ ไ  ปี
ิ ิ
 มีการรายงานผลตอผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
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