คํานํา
โรงงานไพไดมีการปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตรและแผนวิสาหกิจป 2552 ซึ่งประกอบดวย 5 แผน คือ แผนที่ 1 แผนแปรรูปเปน
นิ ติบุค คลและกิ จกรรมการปรั บปรุ งกฏระเบี ยบ แผนที่ 2 กิ จกรรมการบริ หารรายได แผนที่ 3
แผนการปดงบการเงินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แผนที่ 4 แผนการสรางความเชื่อมโยงของ
ขอมูลความสูญเสียในการผลิต และแผนที่ 5 แผนการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยผูบริหารจะตอง
วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอ มทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิ ดความเสี่ยงที่ มีผลกระทบต อ
วัตถุประสงคของโรงงานไพ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ และเพื่อใหบุคลากรทุกคน
ในองคกรปรับกระบวนการทํางานและการบริหารและสามารถควบคุมหรือ ลดความเสี่ยงลงได และ
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารความเสี่ ยงของโรงงานไพ มี ก ารดํ า เนิน งานอย า งเป น ระบบและเป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร คณะทํางานบริหารจัดการความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในจึงไดปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยง เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
โรงงานไพ และเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตอไป
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ ขอขอบคุณ หนวยงาน
ตางๆ ที่ใหความรวมมือ และสนับสนุนขอมูลตางๆ เพื่อการจัดทํา คูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้เปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
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บทที่ 1 การบริหารความเสี่ยงระดับองคการของโรงงานไพ
1.1 วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยง
คูมือการบริหารความเสี่ยงนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหความเขาใจในหลักการและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง
2. เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารและสร า งความเข า ใจ ความสั ม พั น ธ
ตลอดจนเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคการ
3. เพื่อใหทกุ ฝายที่เกี่ยวของไดรับทราบและดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่เกีย่ วของกัน
4. เพื่อใชเปน เครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ
ระดับขององคการ
1.2 ความหมายของการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ
เหตุการณ (Event) หมายถึง เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
มีผลกระทบตอองคการทางดานลบ หรือทางดานบวก หรือทั้งสองดาน
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลทางดาน
ลบ ซึ่งทําใหองคการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคสําคัญที่กําหนดไว
โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณความไมแนน อนที่อาจเกิดขึ้นที่มีผ ล
ทางดานบวก เปนชองทางใหมในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มหรือความ
เจริญเติบโตในระยะยาวตอองคการ
การบริห ารความเสี่ย ง (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานในองคการสรางขึ้น และประยุก ตใ ช
ในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคการ เพื่อ
•
•
•
•

ระบุเหตุการณสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคการ
การจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส
ใชในการสอบทานเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยาง
สมเหตุสมผล
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1.3 ความจําเปนในการบริหารความเสี่ยง
1. โรงงานไพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งใชการประเมินบริหารความเสี่ยง
เปนองคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
2. โรงงานไพตองปฏิบัติตามเกณฑประเมินของระบบ Performance Agreement
:PA ตามกรอบวั ด เรื่ อ งการกํ า กั บ ดู แลที่ ดี “เกณฑ วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน
รัฐวิสาหกิจการบริหารจัดการองคก าร” ซึ่งไดกํา หนดใหก ารบริหารความ
เสี่ยงเปน สว นหนึ่งของเกณฑวัดผลดังกลาวซึ่งไดจัด ระดับของการบริหาร
ความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจเปรียบเทียบกับกรอบที่ไดกําหนดไว 5 ระดับ ไดแก
ระดับที่ 1 มีการบริหารความเสี่ยงนอยมาก
ระดับที่ 2 มีการบริหารความเสี่ยงเบื้องตนที่มีระบบ
ระดับที่ 3 มี ก ารเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการความเสี่ ย งกั บ การบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (IT)
ระดับที่ 4 มีการบริหารความเสี่ยงที่สรางมูลคาเพิ่มแกองคการ
ระดับที่ 5 มีการปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินกิจกรรมและเปนวัฒนธรรมขององคการ
1.4 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพ เปนองคการที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดตั้งโรงงานไพ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 กําหนดภาระหนาที่ของโรงงานไพ ดังนี้
• ผลิตไพตามพระราชบัญญัติไพ พุทธศักราช 2486 และรับจางพิมพสิ่งพิมพทุก
ชนิด เพื่อหารายไดเขารัฐ
• ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเนื่องกัน หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน
• ทําการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑของโรงงานไพ
• ตั้งและรับเปนสาขาตัวแทน ตัวแทนการคาตางๆ อันเกี่ยวกับกิจการตาม
วัตถุประสงค
ในระยะแรก การบริหารงานตามภาระหนาที่ของโรงงานไพยังอิงกับระบบราชการ
และการบริหารความเสี่ยงยังเปนแบบเชิงรับ คือเมื่อเกิดปญหาจึงแกไขและทําแบบเฉพาะกิจ
ตามความจําเปนแตไมเพียงพอในการบริหารในปจจุบัน
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ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสําเร็จ ในการปฏิ บัติง านตามวัต ถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดในแผนวิสาหกิจ โรงงานไพจึงเริ่มพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในป 2549 โดยแผน
บริหารความเสี่ยงในป 2549 ประกอบดวย
• การเตรียมการและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
• การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
• การอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
• จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
• รายงานคูมือการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการโรงงานไพ
• การประกาศใชคูมือและแผนงานการบริหารความเสี่ยง
• การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
• การรายงานผลตอคณะกรรมการโรงงานไพรายไตรมาส
• การจัดทํารายงานประจําป
ในป 2550 หลังจากการเริ่มมีระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการโรงงานไพ
ผูบริหารและพนัก งาน มีค วามเขาใจและเห็น ความสําคัญ ที่จ ะพัฒนาระบบความเสี่ยงใหมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงระดับสูงสุด ใหเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการทั่วทั้งองคก าร เพื่อประโยชนใ นการเพิ่มโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่ม
มูลคาสูงสุดใหกับองคการและสาธารณชน จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ย งและควบคุมภายใน โรงงานไพ และใหผูต รวจสอบภายในประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
อิสระอยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหคณะกรรมการฯ ชุดนี้
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง และติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
3. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ
ในป 2552 โรงงานไพปรับปรุงวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายทางธุรกิจของโรงงานไพ
และมีแผนปฏิบัติการสําคัญที่จะกําหนดเปนแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2552 โดยพิจารณา
ความสอดคลองตามยุทธศาสตร และแผนวิสาหกิจของโรงงานไพรวม 5 แผน คือ
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แผนที่ 1 แผนแปรรูปเปนนิติบุคคลและกิจกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
แผนที่ 2 แบ ง เป น กิ จ กรรมการบริ ห ารรายได แผนสนั บ สนุ น การป อ งกั น และ
ปราบปรามการลัก ลอบนําเขา และแผนการลดความสูญเสียในการผลิต (แผนการลดความ
สูญเสียจะสนับสนุนทั้งยุทธศาสตรที่ 2 และ 3)
แผนที่ 3 แบงเปนแผนการปดงบการเงินดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กิจกรรมการ
สรางความเชื่อมโยงของระบบบัญชีกับระบบการผลิตเพื่อใหสามารถวิเคราะหติดตามผลตาง
ระหวางตนทุนมาตรฐานกับตนทุนจริงที่บันทึกในระบบบัญชี และแผนรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
แผนที่ 4 แบงเปน กิจกรรมการสรางความเชื่อมโยงของขอมูลความสูญเสียในการ
ผลิตเขากับระบบคิวซีของโรงงาน เพื่อใหสามารถวิเคราะหความสูญเสียในแตละล็อตการผลิต
ไดอยางทันทวงที และกิจกรรมการนําผลสํารวจความตองการของลูกคาที่สํารวจในป 2551 มา
ปรับในกระบวนการผลิต เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น
แผนที่ 5 ประกอบดว ยแผนการสรางวัฒ นธรรมองคก ร การสํา รวจสมรรถภาพ
พนักงาน
ดัง นั้น คณะกรรมการโรงงานไพ ผู บ ริห ารและพนัก งานทุก คน ควรทราบถึ ง
วิสัยทัศน ภารกิจและยุทธศาสตรของโรงงานไพในระหวางป 2552 – 2555 และควรมีความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยให
ตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่มีอยู และการระบุความเสี่ยงสําหรับแผนการบริหารความเสี่ยง
ในป 2552 เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองคการ จึงไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ พรอมกับการกําหนดบทบาทและหนาที่ใหม
(ภาคผนวก) ในป 2551 ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ คําสั่งโรงงานไพที่
23/2551 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2551
2. คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ คําสั่งโรงงาน
ไพที่ 12/2551 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551
3. กรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการผลิตและการตลาด คําสั่ง
โรงงานไพที่ 4/2551 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551
4. คณะทํางานเตรีย มความพรอมเพื่อรองรับการจําหนายไพ คําสั่งโรงงานไพที่
6/2551 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551
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เพื่อใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อใหทราบเหตุการณความ
เสี่ยงสําคัญที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค และเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนวิสาหกิจ โดยใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลที่ดี สามารถสรางการ
เจริญเติบโตอยางมั่นคงใหกับโรงงานไพ กรมสรรพสามิต ผูอํานวยการโรงงานไพ ไดประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550
2.2 โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ
คณะกรรมการโรงงานไพ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ
ผูอํานวยการโรงงานไพ
งานความปลอดภัยโรงงาน

งานตรวจสอบภายใน

งานเลขานุการ

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน โรงงานไพ

ฝายอํานวยการ

ฝายโรงพิมพ

ฝายผลิตไพ

สวนธุรการและทรัพยากรบุคคล

สวนเตรียมการพิมพ

สวนผลิตไพปอก

สวนบัญชีและการเงิน

สวนผลิตสิ่งพิมพ

สวนผลิตไพตัวเล็ก

สวนพัสดุและอาคารสถานที่

งานประทับตราไพ

สวนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
สวนแผนงานและพัฒนาธุรกิจ

ภาพ 2-1 โครงสรางและสภาพแวดลอมการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของโรงงานไพ
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2.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
จากโครงสรางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของโรงงานไพ (ภาพ 2-1) โรงงานไพได
กําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในแตละระดับ ดังนี้
บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโรงงานไพ
y กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวานโยบายการบริหารความเสี่ย ง
ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
y อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
y สนับสนุนใหโรงงานไพมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
y มีความเขาใจความเสี่ยงที่สําคัญของโรงงานไพที่อาจมีผลกระทบรายแรงตอองคกร
y ใหขอเสนอแนะและใหความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ
y ติดตามผลการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงและควบคุมภายในโรงงานไพ เพื่ อใหมั่น ใจวามีก ารดําเนิน การที่
เหมาะสมในการจัด การความเสี่ยงของโรงงานไพโดยรวม และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
y สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีก ารปรับปรุงในกรณีที่
จํ า เป น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
y มีความเขาใจในความเสี่ยงที่สําคัญของโรงงานไพ และสอบทานเพื่อใหมั่นใจวา
ผูบริหารมีก ระบวนการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล
และทําใหเกิดความมั่นใจวาโรงงานไพมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
y ทําใหมั่นใจวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
y กํากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยางเปนอิสระและ
จัด ทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการโรงงานไพ เกี่ย วกับประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
y ใหคําปรึ ก ษาการบริหารความเสี่ย งและการควบคุ มภายในตอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
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y สอบทานและสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ เพื่อใหเขา ใจความเสี่ยงที่สําคัญไดรับการจัด การและเชื่อมโยงกับ
ระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม
y ติดตามประสิทธิภาพการทํางานของหนวยตรวจสอบภายใน
บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน โรงงานไพ
y พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
y ติด ตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ย ง และติด ตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน
y ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ย ง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญมาจัดทําแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
y ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
y รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการโรงงานไพ
บทบาท และความรับผิดชอบของผูอ ํานวยการโรงงานไพ
y การวางแผนและดํา เนิน การตามนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสี่ย ง
รวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในโรงงานไพ
y สั่งการและติดตามใหทุกหนวยงานปฎิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
y แตงตั้งเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
y สนับสนุนและสงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนการปฎิบัติงานตามปกติและ
เปนวัฒนธรรมของหนวยงาน
y อื่นๆ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ
บทบาท และความรับผิดชอบของผูบ ริหารระดับตางๆ
y รวบรวมและวิเคราะหเหตุการณและประเมินผลความเสี่ยงเบื้องตน เพื่อรายงาน
ตอคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
y มีสวนรวมในการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
y สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
y เปนผูรับผิดชอบหรือแตงตั้งผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามและรายงานความกาวหนาตามแผนงานที่
ไดรับมอบหมาย
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y สงเสริมใหพนักงานในหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความ
เสี่ยง
y ประสานงานกับเลขาฯ คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ เพื่อรายงานความกาวหนาของแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดรับมอบหมาย
y อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาท และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
y ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงอยางอิสระเปนรายครั้ง
y จัดทําแผนและปฎิบัติงานตรวจสอบตามผลของการประเมินความเสี่ยง
y ประสานงานกับหนวยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทําความเขาใจเกีย่ วกับการ
ประเมินความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง
y อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
บทบาท และความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
y ประธานคณะทํางาน ฯ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โรงงานไพ
y ปฏิบัติหนาที่ประจําวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
y จัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ
ใหกับหนวยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
y กําหนด/จัดวางระบบ/ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
y ใหการสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตางๆ
ภายในองคกรตามที่มีการรองขอ
y รวบรวมกลั่น กรองขอมูลจากแหลงขอ มูลตางๆ จัด ทําเป น ฐานขอมู ลเพื่อการ
ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ ตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและมาตรการ
จัดการ
y สนับสนุน ให มีก ารพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ย งแกหนว ยงานตาง ๆ
ภายในองคกรที่มีการรองขอ
y ดําเนิน การประสัมพันธตอผูมีสว นไดสวนเสีย กรณีที่มีเหตุการณวิก ฤติ ซึ่งมี
ผลกระทบที่จ ะสร างความเสี ย หาย รั่ ว ไหล หรื อ สูญ เปล า อั น จะทํา ใหก าร
บริหารงานของโรงงานไพไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว
y การสื่อความ/ทําความเขาใจ/ใหความรูทั่วทั้งองคกรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
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y ทบทวนและประเมินผลตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติ ก าร เพื่อกํ าหนดแนว
ทางการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งของโรงงานไพ และนํ า เสนอให
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
y สนับสนุนแกผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในฯ ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานสถานการณการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
พนักงาน
y ระบุเหตุการณที่อาจมีความเสี่ยงตอองคกร
y อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 แผนการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีระยะเวลา 4 ป (2552 – 2555) ได
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เพื่อ
y การทบทวนความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงระดับตาง ๆ
y การกําหนด Risk Appetite/Risk Tolerance ที่ชัดเจนและไมกําหนดต่ํากวา
เปาหมายที่องคกรกําหนด
y การบริหารความเสี่ยงที่ตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
y การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการกับการปฏิบัติงาน
y การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
y ผลของการบริหารความเสี่ยงตองเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ เพิ่มมูลคาขององคกร และความสามารถเชิง
แขงขัน
แผนการบริหารความเสี่ยงประจําป 2552-2555 ไดแยกกิจกรรมที่จะจัดทําในแตละป
โดยจะพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพในการบริหารจัดการองคกรใหขึ้นสูระดับสูงสุด กิจกรรมที่
จะทําในแตละปแสดงในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ดูจากวาระที่ 13)

บทที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงคและเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง
3.1 สภาพแวดลอมภายใน
โรงงานไพไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยง และใชเครื่องมือการบริหารหลายรูปแบบ
เพื่อใหการบริหารของโรงงานไพเปนที่ชัดเจน และมีแนวทางปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวในชวงป
พ.ศ. 2552- 2555 ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“ โรงงานไพเปน ผูนําของภูมิภาคอาเซีย นในการผลิตและจัดจําหนายไพที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ”
ทิศทางที่สําคัญของภาครัฐสําหรับโรงงานไพ (Statement of Direction : SOD) ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุงคุณภาพไพใหทัดเทียมกับไพตางประเทศ
ลดตนทุนการผลิตไพ เพื่อรองรับการเปดเสรีในอนาคต
การตลาดและการจําหนายไพดําเนินการโดยโรงงานไพ
เพิ่มศักยภาพในการสงออก
ปรับองคกรใหเปนนิติบคุ คล

ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission)
ภารกิจหรือพันธกิจในชวงป พ.ศ.2552 – 2555 ประกอบดวย 5 ภารกิจ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตไพใหมีคุณภาพและเชื่อถือได
พัฒนาความรูความสามารถเพื่อกาวเขาสูเทคโนโลยีสมัยใหม
รักษาสภาพแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ใี นการทํางาน
กํากับการจัดจําหนายไพภายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ
จําหนายไพกับประเทศตางๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน
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ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรในชวงป พ.ศ.2552 – 2555 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. การปรับปรุงกฏ ระเบียบ และสถานะของหนวยงานใหเปนนิติบุคคล
- การแปรรูปโรงงานไพใหเปนหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคลในรูปบริษัท
จํากัดหรือรัฐวิสาหกิจที่มีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อใหสามารถรวมทุนกับ
ตางชาติได
- การปรับปรุงกฎ ระเบีย บของหนว ยงานและเสนอปรับปรุงกฏ ระเบีย บที่
เกี่ยวของเพื่อใหโรงงานไพมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและสามารถ
รวมลงทุนกับเอกชนได
2. การวางแผนธุรกิจและการตลาดจําหนายไพและสิ่งพิมพทั้งในและตางประเทศ
- การจัดหาผูมีความเชี่ยวชาญเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจและจัดทําแผนการตลาด
ดานการจําหนายไพและสิ่งพิมพ
- การวางแผนการพัฒนาธุรกิจและการตลาดดานการจําหนายไพและสิ่งพิมพ
รวมกับการควบคุมการผลิตสิ่งพิมพใหมีคุณภาพ ควบคุมตนทุนใหเหมาะสม
เพื่อการกําหนดราคาที่สามารถแขงขันได
- การสรางโอกาสในการขยายตลาด สงเสริมการตลาด เพื่อการจําหนายไพและ
สิ่งพิมพ
3. การปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและ
สิ่งพิมพ
- การจัดซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย สมรรถะสูง รวมทั้งวัสดุการพิมพที่มีคุณภาพ
เพื่อทดแทนเครื่องจักรและวัสดุที่ใชอยู
- การกํ าหนดเงื่ อนไขให ผู รับ ผลประโยชนห รือ ผู รว มทุ น ในอนาคตจัด ซื้ อ
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณการพิมพที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไพ
และสิ่งพิมพ
- การติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีก ารผลิต และกระบวนการผลิต ที่
ทันสมัย รวมทั้งศึกษาหาความรูเกี่ยวกัวการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทั้งใน
และตางประเทศ
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การปรั บปรุงประสิทธิ ภ าพการดําเนิ น งานของโรงงานไพ เพื่อ ใหเป น
หนว ยงานที่ มีศัก ยภาพที่สามารถผลิต สิ่งพิม พที่มี คุณ ภาพภายใตต น ทุน ที่
เหมาะสม
- การขอรับ การสนั บสนุน งบประมาณ เพื่ อพัฒ นาบุค ลากรใหมี ค วามรู
ความสามารถดานการพิมพ เทคโนโลยีใหมๆ การจัดการฐานขอมูล และ
ความรูในการทํางานดานอื่นๆ
- การวางแผนกําลังคน พัฒนาสมรรถนะพนัก งานใหพรอมรับการทํางาน
รูปแบบใหม ปรับลดพนัก งานที่หยอนประสิทธิภาพ และรับพนัก งานที่มี
สมรรถนะสูงกวา
- การสรางวัฒนธรรมของหนวยงานใหเกิดความรวมแรงรวมใจ สรางความพึง
พอใจในการทํ า งานของพนั ก งานที่ จ ะพั ฒ นาการทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานไพ
เปาหมายรวมของโรงงานไพ
1. สรางผลกําไร เพื่อหารายไดใหสูงขึ้นทั้งในสวนของการจําหนายไพและรายไดจากการพิมพ
2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการผลิต และ

พัฒ นาผลิต ภัณ ฑไพปอกใหมีคุณ ภาพทัดเทีย มกับตางประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขาและ
สงออกไปจําหนายในตางประเทศ
3. พัฒนางานสิ่งพิมพใหทันสมัย และสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาด
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา
4. เพิ่มปริมาณการผลิต จําหนายไพ และสิ่งพิมพทุกชนิด เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาด
และทดแทนการนําเขาไพปอกพลาสติกจากตางประเทศ โดยการ
4.1 ขยายตลาดจําหนายไพไปสูตลาดตางประเทศ
4.2 ขยายตลาดลูกคาในประเทศใหเพิ่มขึ้นทั้งทางดานผลิตภัณฑไพและสิ่งพิมพ
4.3 ลดตนทุนการผลิต
5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
6. นวัตกรรม โดยการ
6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณ ภาพของผลิต ภัณฑไพและสิ่งพิมพ
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล
6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
6.3 ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ
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7. พัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม โดยการ
7.1 วางแผนพัฒนากําลังคนในระยะยาว
7.2 พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถ
7.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
7.4 พัฒนาทางดานจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ
8. เปาหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการ

8.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินงาน การ
วิเคราะห การตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
8.2 พัฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่ อ
ใหบริการขอมูลภายในโรงงานไพ
8.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางดาน ICT
9. เปาหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9.1 นํา การบริห ารความเสี่ ย งและควบคุม ภายในมาใช ใ นองค ก ร เพื่ อ เป น
เครื่องมือในการบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให
เปนไปอยางมีระบบและตอเนื่องเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในปลูกฝงอยูในองคกร
เครื่องมือที่ใ ชใ นการบริหารเพื่อใหก ารปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจขางตน เชน
ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA) ดัชนีวัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยไดนํา
กรอบงานและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานสากลมาประยุ ก ต ใ ช ใ น
สภาพแวดลอมของโรงงานไพ
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3.2 การกําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง การระบุสิ่งที่องคการหรือหนวยงานนั้นคาดหวังที่
จะประสบความสําเร็จ
การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี ควรมีลักษณะ SMART กลาวคือ
Strategic Alignment – การเชื่อมโยงกับกลยุทธ
Measurable
– การกําหนดตัววัดและเปาหมายที่ชัดเจน
Achievable
– การกําหนดเปาหมายที่ทาทายแตสามารถบรรลุผลไดไม
สูงหรือต่ําไป
Reliable
– เชื่อถือได มีหลักฐานยืนยันวาเปนจริง
Timeframe
– กําหนดเปาหมายเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงงานไพมีหลายระดับตั้งแตระดับองคการและระดับ
กิจกรรมตางๆ ในการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาวัตถุประสงคสําคัญของโรงงานไพและ
เปาหมายความสําเร็จที่ตองการของกิจกรรมหลักตามแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ
3.3 การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
การกําหนดตัววัดควรมีทั้งตัววัดทางการเงิน และตัววัดที่ไมใชทางการเงิน
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได หมายถึง การกําหนดระดับความคลาดเคลื่อน
จากตัววัดเปาหมายของความสําเร็จที่องคการยอมรับได
หลังจากการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนตาม
หลัก SMART แลว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายรว มกับผูบริหารที่เกี่ย วของ ควรพิจ ารณากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายความสําเร็จ ที่องคก ารยอมรับได เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงในระดับตางๆ ที่
เกี่ยวของตอไป ดังแสดงในภาพที่ 3-1 ขางลาง
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ภาพที่ 3 -1 การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ตัวอยาง ในป 2552 โรงงานไพไดกําหนดตัววัดทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน
ทั้งในระดับโรงงานไพภาพรวม และในระดับแผนปฏิบัติการที่สําคัญ แสดงในรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ดูวาระที่ 4 )
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บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
4.1 ความหมาย
กระบวนการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุเหตุการณ
ความเสี่ย ง การประเมิน จัด ระดับความเสี่ย งที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัต ถุประสงคข อง
กระบวนการทํางานของหนวยงานหรือขององคการ รวมทั้งการบริหารและการจัดการความ
เสี่ยงเพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรู
ความใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิ ศทางเดีย วกัน ตลอดจนควรมีก ารจัด ทํา ระบบ
สารสนเทศ เพื่อใชในการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้โรงงานไพ มีขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ดังภาพที่ 4-1

ภาพ 4-1 ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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4.2 การระบุเหตุการณความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุเหตุการณ หมายถึง การระบุเหตุการณที่อาจเกิด ขึ้นและมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงค ตัววัด เปาหมายของแผนงานที่กําลังพิจาณาบริหารความเสี่ยง
การระบุเหตุการณควรพิจารณาจากแหลงที่อาจเกิดจากปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคการ
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ
ของวัตถุประสงค เปนปจจัยที่ผูบริหารควบคุมไมได แตตองติดตามศึกษาเพื่อหาแนวโนมที่
จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส หรือเพื่อลดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น ตัวอยางปจจัยภายนอก เชน
• ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Natural Environment) เชน น้ําทวม ไฟไหม
แผน ดินไหว และเหตุการณที่ทําความเสียหายตออาคาร ทรัพยสิน แหลง
วัตถุดิบ แรงงาน
• ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน การเคลื่อนไหวของตนทุนวัตถุดิบ และเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
ราคาสินคา
• ภาวะการเมือง (Political) เชน กฎหมาย ระเบียบ และเหตุการณที่เปดหรือ
จํากัดโอกาสการเขาสูตลาดตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
• สังคม (Social) เชน มาตรฐานและรสนิยมของสังคมและลูกคา
ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่เกิดภายในองคการที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงค และเปนปจจัยที่ผูบริหารสามารถบริหารจัดการได ตัวอยางปจจัยภายใน เชน
• โครงสรางพื้น ฐาน (Infrastructure) เชน เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีและ
กําลังการผลิต เหตุการณที่กระทบตอการผลิต การเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา
• กระบวนการ (Process) ไดแก เหตุการณเกี่ยวกับกระบวนการและกิจกรรม
หลัก เชน การผลิต การควบคุมคุณภาพ การสงมอบสินคา การควบคุมที่ไม
เพียงพอ ไมมีประสิทธิภาพ และเกิดความไมพึงพอใจของลูกคา
• พนัก งาน (Personnel) เชน การขาดพนัก งานที่มีความรูและทัก ษะในงาน
การเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน การทุจริต การหยุดผลิต
• เทคโนโลยี (Technology) เชน ความลาสมัย การหยุดชะงัก ของระบบการ
ผลิต ความไมสามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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วิธีการในการระบุเหตุการณและเก็บขอมูล มีไดหลายวิธีทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ วิธีการเชิงปริมาณ เชน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับจํานวนการผลิต เวลาที่ใช จํานวนเงิน
จํานวนคน ซึ่งอาจเหมาะในเหตุการณที่ซับซอนและมีขอมูลเชิงปริมาณที่สามารถเก็บได อาจ
ทําไดยากแตทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนในการวิเคราะหเชิงสถิติในระดับสูง แตเหตุการณบาง
ประการ เชน ความพึงพอใจ หรือเหตุการณที่อาจตองใชดุลยพินิจ อาจตองใชวิธีเชิงคุณภาพ
ไดแก การกําหนดเปนคาระดับหรือเสกลตางๆ เชน ระดับ 1-5 ซึ่ง 1 หมายถึงนอย และ 5
หมายถึงมากสุด การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเก็บไดงายกวาเชิงปริมาณ แตอาจมีขอจํากัดดาน
ความถูก ตองเชื่อถือได ในการเก็บขอมูลเชิงคุณ ภาพ ควรเก็บจากผูเกี่ย วของรอบดา นให
เหมาะสมตามความจําเปน เชน เก็บจากผูบริหาร พนักงาน ลูกคา ผูจัดสงสินคา เปนตน
ตัวอยางเทคนิคในการระบุเหตุการณ
•
•
•
•

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง (SWOT Analysis)
การวิเคราะหผังภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (Flowchart Analysis)
การวิเคราะหอัตราสวนการเงิน (Financial Ratio Analysis)
การวิเคราะหตัววัดผลที่เปนตัวกอหรือเหตุใหเกิดเหตุการณ เชน ความพึง
พอใจของลูกคาเปนเหตุทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น
• การใชแบบรายการเหตุการณที่มีผูจัดทําไว
• การใชผังกางปลา (Fishbone Analysis) ในการวิเคราะหค วามสัมพัน ธ
ระหวางปจจัย-เหตุการณ-วัตถุประสงค
ตัวอยางเทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล
•
•
•
•
•

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมประเมินผลตนเอง
การสัมภาษณ
การใชแบบสอบถาม
การสํารวจวิจัย

ในการบริหารความเสี่ยง การรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นทั้งจากบุคคลภายใน
เช น คณะกรรมการ ฝ ายบริ ห าร ผู บริ ห ารระดั บต า งๆ ที่ เ กี่ย วข อ ง พนั ก งาน และจาก
บุคคลภายนอก เชน ผูเชี่ยวชาญ ลูกคา และผูที่มีสวนเกี่ยวของ จะทําใหไดขอสรุปที่เปนที่
ยอมรับรวมกันของทุกฝาย
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4.3 การจัดประเภทและความสัมพันธของความเสี่ยง
การจั ด ประเภทความเสี่ ย งจะช ว ยให ก ารพิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต อ
วัต ถุ ประสงค ข ององคก ารชัด เจนและสมบูร ณ ซึ่ ง โรงงานไพได จัด ประเภทความเสี่ ย งที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคสําคัญไว 4 ดาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย
การบริหารแผนงาน การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทําใหโรงงานไพไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดที่ระบุไวแผนวิสาหกิจ (ประจําป 2552 -2555) และแผนปฏิบัติการประจําป 2552
ของโรงงานไพ เชน ความเสี่ยงที่เกิด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกและการ
แขงขัน
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ระบบงาน กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองคการที่สงผลกระทบและทําใหองคกรไม
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด เชน ความเสี่ยงจากการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไม
ชัดเจน ความเสี่ยงจากความลมเหวลของระบบ IT ขององคกรสงผลใหเกิดความสูญหายของขอมูล
3) ความเสี่ ย งดา นการรายงานและบัญ ชี (Financial and Reporting Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และงบประมาณของ
โรงงานไพใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน
ขอบังคับเกี่ย วกับการเงินและงบประมาณของหนว ยงานที่เกี่ย วของ ไดแก กรมบัญ ชีก ลาง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงบประมาณ
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฏหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิด จากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือกฎระเบีย บ
ขอบังคับตางๆ ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานที่องคการไดกําหนดขึ้น
โรงงานไพไดกําหนดโมเดลความเสี่ยง โดยกําหนดความเสี่ยงออกเปน 4 ดานหลัก
ตามที่กลาวแลว ในแตละดานไดระบุความเสี่ยงยอย และระบุความสัมพันธของความเสี่ยง ซึ่ง
ความเสี่ยงแตละประเภทไดกําหนดรหัสความเสี่ยง เพื่อใหงายตอการจัดทําฐานขอมูล (ตาราง
4-1)
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ตาราง 4 - 1 : ตารางประเภท ความสัมพันธ และรหัสความเสี่ยง
รหัส S ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ
และความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบตอโรงงานไพ
รหัสความ
ชื่อความเสี่ยง
อาจมีความสัมพันธ
เสี่ยง
S-1
ความเสี่ยงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ
S-4 , C-1
แปลงสภาพเปนนิติบุคคล การเปดการแขงขันเสรีหรือ
การเปดการคาโลก (WTO)
S-2
ความเสี่ยงจากสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใช
S-3, O-10
สินคา
S-3
ความพึงพอใจของลูกคา
O-10, O-13, O-15
S-4
การเปดประมูลไมทัน
S-1
S-5
อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................
รหัส O ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหนาที่การปฏิบัติงานหลักของโรงงานไพ
รหัสความ
เสี่ยง
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5

O-6
O-7
O-8
O-9
O-10

ชื่อความเสี่ยง

อาจมีความสัมพันธ

วัตถุดิบไมไดคุณภาพ
วัตถุดิบมาไมทัน การขาดแคลนวัตถุดิบ
คุณภาพของสินคา/สินคาไมไดคณ
ุ ภาพ
ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขัน
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีลาสมัย ขาดการซอมบํารุง
ขาดอะไหลเครื่องจักรสํารอง ไมมีแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรในการผลิตไพและสิ่งพิมพ
ขาดการวางแผน หรือการเตรียมการทํางานลาชา
การขาดความตอเนื่องสําหรับผูบริหารระดับกลาง
ขาดบุคลากร บุคลากรไมเพียงพอ บุคลากรเจ็บปวย
บุคลากรมีทกั ษะไมตรงกับสายงาน/ขาดทักษะเฉพาะ
ดาน
ขาดชองทางการสื่อสาร การประสานงาน และรับขอ

O-3
S-3

S-4, C-1
O-17
O-14, O-22, F-9
S-3
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รหัสความ
เสี่ยง
O-11
O-12
O-13
O-14
O-15
O-16
O-17
O-18
O-19
O-20
O-21
O-22
O-23

ชื่อความเสี่ยง
รองเรียนจากบุคคลภายในและภายนอก
กระบวนการปฏิบัติงานไมไดถกู กําหนด
กระบวนการปฏิบัติงานไมชัดเจน
พนักงานไมปฏิบัตติ ามกระบวนการQC
ขาดแผนการเชื่อมโยงขอมูล/แผนการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศลาชา
กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม(Survey) ไม
ครอบคลุมหรือไมชัดเจน
การสงงานลาชา/สงมอบไมทันตามกําหนด
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดสภาพคลองทางการเงิน
ผูรับประโยชนไมปฏิบัติตามสัญญาและชําระเงินไม
ตามสัญญา
ขาดการกําหนดตัววัดผลงาน (KPI) หรือขาดการ
ลงโทษหากไมทําตาม KPI
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการอบรม
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................

อาจมีความสัมพันธ
O-12
O-13
O-3, O-14
O-9, O-13, F-5
S-3
C-3
O-8
R-1
R-2, F-7
R-2
O-13
O-9

รหัส F/R ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการรายงานและบัญชี
รหัสความ
เสี่ยง
R-1
R-2
R-3
F-1
F-2

ชื่อความเสี่ยง

อาจมีความสัมพันธ

ความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานการปฏิบัติงาน
ขาดการรายงานของผูรับประโยชนที่ไมปฏิบัติตาม
สัญญา
อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................
ความถูกตองเชื่อถือไดของงบการเงิน
ขาดวิธกี ารปนสวนคาใชจายทีใ่ ชรวมกัน

O-17
O-19

C-3
F-5
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รหัสความ
เสี่ยง
F-3

F-4
F-5
F-6

F-7
F-8
F-9
F-10

ชื่อความเสี่ยง

อาจมีความสัมพันธ

ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการกระทบยอดความ
ถูกตองของยอดบัญชีคุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร วัตถุดิบ สินคา
ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและการรองรับแผนดาน IT
ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต ลาชา/ไมถูกตอง
การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ มาใหฝายบัญชีไมทนั
ตามกําหนด หรือขาดการกระทบยอดทางบัญชีกับ
เอกสาร
การรักษาผลกําไรไมไดตามเปาหมาย
งบทดลองในระบบมือ(Manual) ไมเปนปจจุบัน
ขาดขอมูลในการบันทึก หรือไมมีขอมูลในการบันทึก
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................

F-5

F-5
O-14
F-5

O-19
F-5
F-5

รหัส C ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risks) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามกฏหมาย สัญญา และระเบียบที่สําคัญ
รหัสความ
เสี่ยง
C-1
C-2
C-3
C-4

ชื่อความเสี่ยง

อาจมีความสัมพันธ

การประกาศใชหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย สัญญา
กฏระเบียบสําคัญใหมไมทัน
ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับกฏหมาย สัญญา
กฎระเบียบสําคัญ
ถูกปรับ ถูกฟองรอง
อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................

C-2
C-1, C-3
O-16, F-1, C-2

ในกรณีที่มีความเสี่ยงอื่น ใหระบุรายละเอียด เพื่อใหคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตอไป
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ความสัมพันธของความเสี่ยง
ความเสี่ยงบางความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นตามลําพัง แตบางความเสี่ยงอาจกอใหเกิดหรือมี
ความสัมพันธกับความเสี่ยงหนึ่ง เชน การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทําใหงานลาชา และงานลาชาอาจ
ทําใหลูกคาไมพอใจ เมื่อลูกคาไมพอใจอาจทําใหเลิกซื้อ และทําใหองคการไมอาจเพิ่มรายไดหรือ
สวนแบงตลาดไดตามที่ตองการ หรือความเสี่ยงของการมีพนักงานที่ไมมีความรู สะสมกับความ
เสี่ยงของการขาดคูมือการปฏิบัติงาน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทีผ่ ดิ พลาดสูงขึน้ ได
ในทางตรงขาม เหตุการณความเสี่ยงหนึ่งอาจมีผลกระทบทางดานลบกับฝายหนึ่ง
และมีผลกระทบทางดานบวกกับอีกฝายหนึ่ง เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นอาจ
ทําใหซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศสูงขึ้น แตทําใหการขายสินคาในตางประเทศไดสูงขึ้น ซึ่ง
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดการชดเชยกันไดในบางสวนของภาพรวม
ดังนั้น องคการควรพิจารณาความสัมพันธของความเสี่ยงเพื่อศึกษาผลกระทบและ
หาวิธีการจัดการของความเสี่ยงในภาพรวมใหเหมาะสม เชน การจัดทําแผนผังความสัมพันธ
ของความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการที่สําคัญป 2552 (Risk Map) ดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 4-2

แผนผังความสัมพันธของความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการสําคัญ ป 2552
วิสัยทัศน: เปนผูนําของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและ
จําหนายไพทมี่ ีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได

1

2

ย.1

แผนปรับปรุงกฎระเบียบและ
สถานะองคกร

การวางแผนธุรกิจ
และการตลาด

แปรรูปเปน
นิตบิ ุคคล

การบริหารรายได
จากการลงทุน

ปรับปรุง
กฎระเบียบ

ความเสี่ยง
ดาน S
การเมือง
ไมสงบ

S1

ค.พึงพอใจS2
ของสังคม
ค.พึงพอใจS3
ของลูกคา

3

ย.2

แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางบูรูณาการ
การปดงบ
ดวยIT

การเชื่อมโยง
ระบบบัญชีกับ
ระบบการผลิต

4

ย.3

แผนITดาน
ค.ปลอดภัย

แผนพัฒนา
กระบวนการผลิตและ
บริการอยางตอเนือ่ ง
่อมโยง
การลดความ การเชื
รายงานกั
บ
สูญเสีย
QC

ความเสี่ยง
ดาน F/R

ความเสี่ยงดาน O
วัตถุดิบ

O1

การอาศัย
ที่ปรึกษา

O8

บุคลากร
ขาดทักษะ

O9

กระบวนการ O11
ไมดี
ขาดการ
ตรวจสอบ
กระบวนการ
ไมเปนตามQC

O12

ย.3

ลักษณะสินคา
ไมตรงกับ
ที่ลูกคาตองการ
ขาดระบบ
เชื่อมโยง

O15

การบันทึกบัญชี
ขัดกับแนวกท.คลัง
ขาดขอมูล

O14

ขาดยอดยกมา
ขาดการบริหาร
เงินรายได

O13

F1

F6

5

ย.4

แผน พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
บุคลากร
แผนแมบทวัฒนธรรม
องคกร

ความเสี่ยง
ดาน C
การปรับปรุงC1
กฎระเบียบ
ไมทันกําหนด

F8

F7

ย = ยุทธศาสตรป 2552-2555

= แผนปฏิบัติการสําคัญป 2552

O9

บุคลากรขาดทักษะเปนสาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงภายในรวม

ภาพที่ 4-2 แผนผังความสัมพันธของความเสีย่ งของแผนปฏิบัติการสําคัญ ป 2552

4.4 การประเมินความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยงของเหตุการณที่
มีตอวัตถุประสงคที่กําลังพิจารณา การประเมินระดับความเสี่ยงจะประเมินจากระดับความ
นาจะเกิดและระดับผลกระทบของเหตุการณนั้น
ระดับความนาจะเกิด (Likelihood, Probability) หมายถึง การพิจารณาโอกาสหรือ
ความนาจะเกิดของเหตุการณนั้นในชวงเวลาที่พิจารณา กําหนดเปนระดับตางๆ
โรงงานไพไดกาํ หนดคาและคําอธิบายระดับความนาจะเกิด (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) เปน 5 ระดับ โดยกําหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสรุปไดดังนี้
1. ระดับความนาจะเกิด (Likelihood) เชิงปริมาณ พิจารณาจากระยะเวลาคาดวาจะ
เกิดภายในเวลา 4 ป ของแผนวิสาหกิจ สําหรับเชิงคุณ ภาพ พิจารณาจากความคิดเห็นของ
โรงงานไพเกี่ยวกับความถี่ที่จะเกิด สรุปในตารางที่ 4-2 :ตารางที่ 4-2 การกําหนดระดับความนาจะเกิดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับ
1
2
3
4
5

ความนาจะเกิด
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

เชิงปริมาณ
> 4 ป
อาจเกิดภายใน 3-4 ป
อาจเกิดภายใน 2 - 3 ป
อาจเกิดภายใน 1 - 2 ป
นอยกวา 1 ป

เชิงคุณภาพ
นานๆ ครั้ง
ไมบอย
ปานกลาง
บอย
บอยครั้ง

2. ระดับผลกระทบ (Impact) เชิงปริมาณ พิจารณาจากจํานวนเงิน หรือความลาชา
ของงาน สําหรับเชิงคุณภาพ พิจารณาจากระดับความผิดตามกฎระเบียบขอบังคับ หรือ
ระดับความสําคัญของงานวา เปนงานประจําวัน งานประจําเดือน งานสําคัญตามแผนวิสาหกิจ
หรือระดับความสําคัญของบัญชีวา เปนบางรายการบัญชี บัญชีที่ไมสําคัญ บัญชีที่สําคัญ เปน
ตน สรุปไดในตารางที่ 4-3:-

ตารางที่ 4-3: ระดับผลกระทบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระดับผลกระทบ (Impact Scales
ผลกระทบดาน

ระดับ

เชิงปริมาณ

คําอธิบาย

เชิงคุณภาพ

จํานวนเงิน

ความลาชาของงาน

ระดับความผิดตามกฎระเบียบ และขอบังคับ

ระดับความสําคัญของงาน/บัญชี

1

นอยมาก

< 100,000

< 1 เดือน

เปนความผิดเล็กนอย ไมถูกทักทวงเปนลายลักษณ
อักษร

เปนงานประจําวัน (Routine) หรือเปนรายการบัญชีบาง
รายการ

2

นอย

< 1,000,000

1- 3 เดือน

ถูกทักทวงจากหนวยงานภายในหรือภายนอก/สตง.
และตองจัดทํารายงานหรือชี้แจง

เปนงานประจําเดือน/ประจําไตรมาส หรือเปนบัญชีที่ไม
สําคัญ

3

ปานกลาง

< 3,000,000 ลาน

4 - 6 เดือน

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน , ภาคฑัณฑ

เปนบางสวนของแผนวิสาหกิจ หรือเปนบางสวนของบัญชี
ที่มีความสําคัญ

7 - 12 เดือน

โทษตัดเงินเดือน

เปนแผนสําคัญของวิสาหกิจ หรือเปนบัญชีที่มคี วามสําคัญ
ตองบตนทุน งบกําไรขาดทุน งบดุล

> 12 เดือน

ปลดออก, ใหออก, ไลออก

เปนแผนงานสําคัญและมีผลกระทบกับทั้งองคการ หรือ
ผลกระทบตองบการเงินทั้งงบ

ผอ.

4

สูงมาก

< 15 ลาน
ประธานบอรด

5

หายนะ

> 15 ลานบาท
ประธานโดยบอรด

ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธของระดับผลกระทบและระดับความ
นาจะเกิด โดยอาจนําคาระดับมาบวกกันหรือมาคูณกันและหาคาเฉลี่ยและนิยมแสดงเปนตาราง
ตําแหนงความเสี่ยง โรงงานไพใชวิธีการนําคาระดับผลกระทบและคาระดับความนาจะเกิดมาคูณ
กันดังตัวอยางแสดงในภาพที่ 4-3
การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได(Risk Appetite)
Consequences
ผลกระทบ
ผลเสียหาย

Likelihood ความนาจะเปน
Rare
นอยมาก
1

Unlikely
ไมคอย
2

Moderate
3

Likely
4

Almost
Certain
5

Catastrophic
5

H
5

H
10

E
15

E
20

E
25

Major
4

M
4

H
8

H
12

E
16

E
20

Moderate

L
3

M
6

M
9

H
12

H
15

L
2

L
4

M
6

M
8

M
10

L1

L2

L3

M4

M5

ใตเสนนี้ค3ือระดับความ
เสี่ยMinor
งที่ยอมรับได
2
Insignificant
1

L ยอมรับได
ไมเพิ่มการจัดการ

M พอยอมรับ
แตคณะทํางานตองติดตาม
ควบคุมไว- 3 -

H ไมยอมรับ
ตองมีแผนการจัดการ
โดยระดับสูง

E ไมยอมรับ
ตองมีแผนจัดการทันที
โดยระดับสูง/คณะกก.

ภาพ 4-3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite Level)
ภาพที่ 4-3 แสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (M) โดย
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (E) ใชสีแดงเปนสัญญลักษณ เปนระดับความเสี่ยงสูงมากที่
โรงงานไพไมสามารถยอมรับได และตองรายงานใหคณะกรรมการโรงงานไพทราบทัน ที
พรอมแผนแกไขที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหคณะกรรมการโรงงานไพใ ชใ นการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและติดตามผล
ระดับความเสี่ยงสูง (H) ใชสีสมเปนสัญญลักษณ เปนระดับความเสี่ยงสูงที่โรงงาน
ไพไมสามารถยอมรับได และตองรายงานใหผูบริหารโรงงานไพทราบทันที พรอมแผนแกไข
ที่เปนลายลัก ษณอักษร เพื่อใหผูบริหารโรงงานไพใชใ นการบริหารจัด การความเสี่ยงและ
ติดตามผล
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ระดับความเสี่ยงปานกลาง (M) ใชสีเหลืองเปนสัญญลักษณ เปนระดับความเสี่ยง
ปานกลางที่โรงงานไพพอจะยอมรับได แตจะตองควบคุมอยางใกลชิดเพื่อไมใหความเสี่ยงทีม่ ี
อยูสูงขึ้นไปอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยควรมอบหมายใหค ณะทํางานบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในโรงงานไพรับผิดชอบและรายงานตามกําหนด เพื่อการ
ติดตามผล
ระดับความเสี่ยงต่ํา (L) ใชสีเขียวเปนสัญญลักษณ เปนระดับความเสี่ยงต่ําที่โรงงาน
ไพยอมรับได โดยโรงงานไพไมตองบริหารจัด การความเสี่ย งใด และใหผูบริหารงานที่
เกี่ยวของติดตามผลและรายงานตามกําหนด
ระดับความเสี่ยงและการมอบหมายความรับผิดชอบ
องคการควรมอบหมายผูรับผิดชอบในการเปนเจาของและติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในตางกันตามผลจากการประเมินระดับความเสี่ยงกอนการจัดการ
ทั้งนี้ค วามเสี่ยงหลังจากการจัด การที่ยังไมอยูใ นระดับที่ยอมรับได ควรมีก าร
รายงานตามลําดับชั้นจนถึงคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ
เพื่อรายงานตอผูอํานวยการโรงงานไพ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ คณะกรรมการโรงงานไพ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ
ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดตาม
ลักษณะของงานโดยยังไมคํานึงถึงการจัดการหรือการควบคุมใดๆ
ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลือหลังจากมี
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการและกระบวนการควบคุมที่มีตอ
ความเสี่ยงที่มีในปจจุบัน
มาตรการปจจุบัน
ความเสี่ยง
กอนการจัดการ
(Inherent Risk)

มาตรการปจจุบัน

แผนแกไข
ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

ความเสี่ยงคงเหลือ

ที่มีอยูปจจุบัน

แผนแกไขเพิ่ม
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
Tolerance level
ระดับวัตถุประสงคที่ตองการ
Objective level

ภาพ 4 - 4 ความเสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ
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จากภาพที่ 4 - 4 การประเมินความเสี่ยง ควรประเมินความเสี่ยงสองครั้ง คือ ความ
เสี่ยงกอนการจัดการและความเสี่ยงคงเหลือ เพื่อใชพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
ซึ่งหากความเสี่ยงคงเหลือที่ยังไมอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ผูบริหารอาจเลือกจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีแผนการแกไขและมีผูรับผิดชอบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงระดับ
ความคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่ยอมรับได
4.5 วิธีการจัดการความเสี่ยง
หลังจากที่ไดมีการระบุปจจัยเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูแลว
ผูบริหารจะตองหาวิธีการในการจัดการความเสี่ย ง โดยตัดสิน ใจที่จะใชวิธีการดําเนิน การ
เพื่อที่จะลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงในแตละดาน ซึ่งในการที่จะเลือกวิธีใด
ในการจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงความสอดคลองระหวางความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับตนทุน
ในการจัดการความเสี่ยงที่ใชไปในการวิธีจัดการความเสี่ยงในแตละวิธีเพื่อควบคุมความเสีย่ งให
อยูในระดับที่ยอมรับได โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เปนพื้นฐาน แบงเปน 4 ประเภท ที่
เรียกวา 4 T ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• การแกไ ข (Treat) ไดแก การกระทํา ใดๆ และกิจ กรรมควบคุมที่จ ะลด
ผลกระทบหรือความนาจะเกิด เชน การจัดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล การใชรายงานและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ดี
การกําหนดระดับอนุมัติ การมีคูมือการปฏิบัติงานที่ดี การแบงแยกหนาที่ที่
เหมาะสม การมี แผนป องกั นภั ย แผนกู ภั ย หรื อแผนสํารองในเหตุ ฉุ กเฉิ น
(Contingency Plan) เปนตน
• การแบงปนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer) ไดแกการประกันภัย การทําสัญญา
ซื้อ-ขายลวงหนา หรือการกระจายสินคาและบริการใหหลากหลาย เปนตน
• การหลีกเลี่ยง (Terminate) ไดแก การเลิกทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงนั้น การ
เลิกขายสินคานั้น การลดการขยายในกิจกรรมนั้น เปนตน
• การยอมรับ (Take) ไดแก การไมกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ให
ติดตามเฝาระวังและใชวิธีการที่มีอยูในปจจุบัน วิธีนี้ใชในกรณีที่เห็นวาความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว หรือไมคุมคาที่จะแกไข เปนตน
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4.6 กิจกรรมการควบคุม
หมายถึง การกําหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งและแผนการแกไขการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงคงเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได และมั่นใจวา
มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมจริงอยางมีประสิทธิผล
กิจกรรมการควบคุมสําคัญ รวมถึง
• การขอความเห็นชอบ การอนุมัติ
• การกําหนดระดับอนุมัติที่เหมาะสม
• การยืนยันยอด
• การกระทบยอด
• การสอบทานการปฏิบั ติงาน ทั้งการสอบทานโดยผูบริหารระดับ สูงและ
ผูบริหารตามสายการบังคับบัญชา
• การรักษาความปลอดภัยมั่นคงใหกับทรัพยสิน การจัดทําทะเบียนทรัพยสินที่
เปนปจจุบัน การตรวจนับสินคาที่มีใหตรงกับทะเบียน
• การแบงแยกหนาที่ไมใหผูใดปฏิบัติงานสําคัญคนเดียวตั้งแตตนจนจบ เชน
ควรแบงหนาที่ในการอนุมัติ การดําเนินการ และการรายงานในเรื่องที่สําคัญ
หรือที่เกี่ยวกับสินทรัพยสภาพคลอง เพื่อปองกันการทุจริต เปนตน
• การกําหนดตัววัดผลงานหลักที่เหมาะสม
• การมีหลักฐานเอกสารประกอบการอนุมัติและการปฏิบัติงาน และควบคุม
การเก็บเอกสารใหปลอดภัย และการใชเอกสารเรียงลําดับตามเลขที่
ในกรณีที่มีก ารประมวลผลดว ยคอมพิวเตอร ควรมีก ารควบคุมดานสารสนเทศ
ประกอบดวยการควบคุมทั่วไป และการควบคุมระบบงาน
การควบคุมทั่วไปดานคอมพิวเตอร เชน การแบงแยกหนาที่ในการปฏิบัติงานดาน
คอมพิว เตอร การกําหนดรหัสผานและระดับการอนุมัติ การควบคุมความปลอดภัย การ
ควบคุมการเขาถึงระบบ โปรแกรมและสารสนเทศ การควบคุมการสื่อสารฯ
การควบคุมระบบงาน เปนการควบคุมในการบันทึก ประมวลผล และผลลัพธจาก
ระบบงาน ซึ่งมีหลายวิธี เชน การใชยอดคุมรวม การใชโ ปรแกรมในการสอบทานความ
ถูกตองของฟลดขอมูลตางๆ ฯลฯ
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อาจตองใชดุลย
พินิจของผูตรวจสอบภายใน ผูเชี่ยวชาญอิสระ รวมกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เขาใจใน
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วัตถุประสงคและความเสี่ย งในเรื่องนั้นเปนอยางดี เพราะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สภาพ
อุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ ความซับซอนของกิจการ ลักษณะ ประวัติ วัฒนธรรมของ
องคการ ซึ่งมีผลตอการควบคุมที่ไมเปนทางการ (Soft Control) ที่แตกตางกัน
4.7 ความเสี่ยงและมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง
โรงงานไพ ควรกําหนดมาตรการจัดการควบคุมตามฐานความเสี่ยง ตัวอยาง เชน
รหัส
S-1

S-2
S-3

4.7.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks)
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการควบคุม
ความเสี่ยงทางการเมือง การ
 ติดตามสถานการณหากมีการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การแปลง
ตองเสนอแผนสํารอง เหตุผลและความ
สภาพเปนนิติบุคคล การเปดการ
จําเปนตอคณะรัฐมนตรีชดุ ใหมทนั ที
แขงขันเสรีหรือการเปดการคา
 จัดใหมกี ารระดมความคิดของผูบริหาร
โลก (WTO)
ระดับสูงหรือการเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมา
ใหความรู และเพื่อวิเคราะหแนวโนมใน
อนาคตทุก 1 - 3 ป
 จัดใหมกี ารศึกษาวิเคราะหการเปดแขงขัน
เสรีและผลกระทบที่เกี่ยวของ
 จางที่ปรึกษาภายนอก(ศูนยบริการวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ศึกษาแนวทาง
และผลกระทบโดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาความเปนไปไดและผลกระทบเมื่อมี
การแปรรูปโรงงานไพ
2. จัดทําขอเสนอ ขั้นตอน วิธีการ และ
แนวทางการแปรรูปโรงงานไพไปสู
องคการที่เหมาะสมรวมทั้งจัดทําขอเสนอ
เกี่ยวกับการรวมทุนกับภาคเอกชน
ความเสี่ยงจากสังคม การ
 จัดใหมีชองทางการสื่อสาร การรับความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูใชสินคา คิดเห็นจากผูใชสินคา
ความพึงพอใจของลูกคา
 จัดใหมกี ารสํารวจหรือการใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกคาเปาหมายอยาง
ตอเนื่อง
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รหัส

ความเสี่ยง

S-4

การเปดประมูลไมทัน

มาตรการจัดการควบคุม
 การรายงานและการแกไขตามผลที่ไดจาก
แบบสํารวจ
 จางที่ปรึกษาภายนอก(ศูนยบริการวิชาการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ศึกษาแนวทาง
จําหนายไพใหชดั เจน มีระยะเวลา 3 เดือน
 ประกาศแตงตั้งผูร ับซื้อไพชั่วคราว

4.7.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Process Risks)
รหัส

ความเสี่ยง

O-1 วัตถุดิบไมไดคุณภาพ

มาตรการจัดการควบคุม

 กําหนดใหคณะกรรมการ QC รวม
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่สําคัญ
 กําหนดมาตรการตรวจสอบวัตถุดิบที่ชัดเจน
หรือเปนลายลักษณอักษร
 เพิ่มความเขมงวดในการตรวจรับวัตถุดิบ
 การลงโทษปรับผูขายที่จดั สงวัตถุดิบไมได
คุณภาพหรือไมตรงกับทีก่ ําหนดไว
O-2 วัตถุดิบมาไมทัน , การขาดแคลน  ใหสวนพัสดุฯ สั่งซื้อวัตถุดิบตามแผนการ
วัตถุดิบ
ผลิตที่หัวหนาสวนผลิตแจงลวงหนา
 ดําเนินการตามนโยบายสํารองวัตถุดิบของ
โรงงานไพ
O-3 คุณภาพของสินคา/สินคาไมได  กําหนดเจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคา
คุณภาพ
 กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ
 กําหนดแบบฟอรมการรายงานตนทุนที่
เกิดขึน้ จริงกับประมาณการในแตละใบสั่ง
พิมพ (การใชเลขที่สั่งพิมพตองเรียงลําดับ)
 เสนอรายงานใหประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยจัดทํา
เปนรายงานสรุปจํานวน และสาเหตุ
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รหัส

O-4

O-5

O-6
O-7

O-8

O-9

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการควบคุม

 จัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ
ไดแก
1.1 เครื่องวัดความเปนกรดดางพรอม
อุปกรณ
1.2 เครื่องตรวจวัดและแสดงคาผลตาง
ความชื้นในอากาศ
1.3 แทงวัดไฮโดรมิเตอรวัดแอลกอฮอล
ชวง 0.-30%
1.4 เครื่องวัดสีงานพิมพSpectrophotometer
ราคาสินคาแพงกวาคูแขงขัน
 ศึกษาวิจัยวิธีการลดตนทุนการผลิตหรือลด
การสูญเสีย
 กําหนดใหจํานวนตนทุนที่ลดลงไดเปน
ตัวชี้วัดผลงานของทุกหนวยงาน
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีลาสมัย  จางบริษัทตรวจเช็คเครื่องจักรตามระยะเวลา
ขาดการซอมบํารุง ขาดอะไหล
ที่กําหนด
เครื่องจักรสํารอง ไมมีแผนการ  กําหนดงบประมาณคาใชจายในการดูแล
บํารุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต
รักษาเครื่องจักร
ไพและสิ่งพิมพ
 จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
ขาดการวางแผน หรือการ
 ควรกําหนดใหมีการวางแผนการผลิต
เตรียมการทํางานลาชา
การขาดความตอเนื่องสําหรับ
 จัดทําแผนงานสราง/พัฒนาบุคลากรให
ผูบริหารระดับกลาง
สอดคลองกับภารกิจสําคัญและเกิดความ
เปนเลิศและอยางตอเนื่อง
ขาดบุคลากร บุคลากรไมเพียงพอ  การวางแผนในกรณีบุคลากรเจ็บปวยหรือ
เจ็บปวย
เกิดเหตุฉกุ เฉิน
 การใชจํานวนวันลา การขาดงานโดยไมแจง
ลวงหนาเปนตัววัดผลงานของพนักงาน
บุคลากรมีทกั ษะไมตรงกับสาย  วางแผนการพัฒนา การฝกอบรมใหกับ
งาน / ขาดทักษะเฉพาะดาน
พนักงานผูรบั ผิดชอบ เพื่อสรางทักษะและ
พัฒนาบุคลากรใหตรงกับสายงานอยาง
ตอเนื่อง
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รหัส

O-10

O-11
O-12

O-13

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการควบคุม

 การกําหนดความรู ความสามารถในแตละ
ตําแหนง การสรรหา การบรรจุพนักงานให
ตรงกับทักษะที่มคี วามสามารถที่ตองการใน
แตละตําแหนง
 จางที่ปรึกษาจากภายนอก
ขาดชองทางการสื่อสาร การ
 จัดใหมีศนู ยและระบบการรับขอรองเรียน
ประสานงาน และรับขอรองเรียน จากบุคคลภายในหลายชองทาง เชน ทาง
จากบุคคลภายในและภายนอก
Web Site ฯลฯ และมีรายงานการแกไข
อยางเหมาะสม
 จัดใหมีศนู ยและระบบการรับขอรองเรียน
จากบุคคลภายนอกหลายชองทาง เชน ทาง
Web Site ฯลฯ และมีรายงานการแกไข
อยางเหมาะสม
 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบเปนลายลักษณ
อักษรหรือเมื่อมีการประชุม
กระบวนการปฏิบัติงานไมไดถกู  ควรกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและ
กําหนด
ผูรับผิดชอบใหเปนลายลักษณอักษร
กระบวนการปฏิบัติงานไมชัดเจน  ควรกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และกําหนดวิธกี ารตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่เปนลายลักษณอกั ษร
 ใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบพิมพทกี่ ําหนดไว
พนักงานไมปฏิบัตติ าม
 กําหนดใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตาม
กระบวนการ QC
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพกําหนดไว
 กําหนดใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามแผน
เชน ใหคณะกรรมการ QC เขมงวด
ตรวจสอบทุกใบสั่งผลิต คณะกรรมการ QC
ประชุมวางแผนแกไขตรวจสอบความ
ถูกตอง ใหเจาหนาที่รายงานตามแบบที่
กําหนด
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รหัส

ความเสี่ยง

O-14 ขาดแผนการเชื่อมโยงขอมูล/
แผนการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศลาชา
O-15 กระบวนการจัดทําแบบสอบถาม
(Survey) ไมครอบคลุมหรือไม
ชัดเจน
O-16 การสงงานลาชา/สงมอบไมทัน
ตามกําหนด

O-17 การรักษาความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

O-18 การรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการควบคุม

 กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การจัดทําแผนเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ
 จัดใหมกี ารสํารวจหรือการจัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาเปน 5
ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจ
พอใจเล็กนอย ไมพอใจ
 การวางแผนการผลิตโดยใหเผื่อเวลา
คลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดจากวัตถุดิบมาสง
ไมทันชวงเวลาที่ตองรองานจากบริษัท
 กําหนดใหจํานวนการสงสินคาที่ตรงเวลา
เปนตัวชี้วดั ผลงานของฝายผลิต
 มีปายสัญลักษณอันตรายหรือปายขอความ
เตือนประกาศใหพนักงานทุกคนทราบและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
 มีการประชาสัมพันธรณรงคใหมีการใช
อุปกรณความปลอดภัยตางๆ ใหทกุ สวนงาน
ทราบ
 สงเจาหนาที่ไปอบรมและนําความรูที่ไดมา
เผยแพร
 กําหนดสิทธิและระดับในการเขาใชงานและ
การเขาถึงฐานขอมูลคอมพิวเตอรในแตละ
ระบบงาน
 กําหนดมาตรการใชรหัสผาน(password)
 เปลี่ยนรหัสผาน(password) ทุก 3 เดือน เปน
อยางนอย
 จัดใหมคี ูมือการใชระบบงานคอมพิวเตอร
 จัดหา Fire wall ที่มีความทันสมัยเขามาใช
ในการปองกันการถูกเจาะขอมูล
 สํารองขอมูล(Back up Database) และ
สํารองโปรแกรมระบบงานทุก 1 เดือน
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รหัส

O-19

O-20

O-21

O-22

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการควบคุม

 จัดทําแผนฉุกเฉินทางดาน IT
 การวางแผนระบบสารสนเทศ (IT)
 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามแผน IT ป
ละ 1 ครั้ง
ขาดสภาพคลองทางการเงิน
 จัดเตรียมเงินสํารองเพื่อหมุนเวียนเปน
คาใชจายรายเดือนประมาณ 15 ลานบาท
 โอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจําเขาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย (เงินฝากประจําดอกเบี้ย
2.75% เงินฝากออมทรัพยดอกเบี้ย 0.75% มี
ผลตาง 2% ตอเดือน)
ผูรับประโยชนไมปฏิบัติตาม
 ใหคณะควบคุมการทํางานตรวสอบการ
สัญญาและชําระเงินไมตามสัญญา ทํางานของผูรับประโยชนใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด
 ใหประธานคณะควบคุมการทํางานจัดทํา
รายงานผลความคืบหนาทุกเดือน
ขาดกําหนดตัววัดผลงาน (KPI)  กําหนดตัวชี้วดั ผลงาน พรอมกับกําหนด
หรือขาดการลงโทษหากไมทํา
บทลงโทษ
ตาม KPI
ความเพียงพอและประสิทธิผล
 จัดทําแผนพัฒนาและฝกอบรมทั้งระยะสั้น
ของการอบรม
และระยะยาว
 กําหนดบุคคลที่ตองอบรมในแตละหลักสูตร
ระยะเวลาในการฝกอบรม และแจงใหผูเขารับ
อบรมทราบลวงหนากอนอบรม 1 สัปดาห
4.7.3 ความเสี่ยงดานการรายงานและบัญชี (Financial and Reporting Risk)

รหัส
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการควบคุม
R-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของ
 กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหตรวจสอบ
รายงานการปฏิบัติงาน
ความถูกตองของรายงานการปฏิบัติงาน
R-2 ขาดการรายงานของผูรับ
 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานของผูรับ
ประโยชนที่ไมปฏิบัติตามสัญญา
ประโยชนที่ไมปฏิบัติตามสัญญา พรอมกับ
ผูรับผิดชอบ
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รหัส
ความเสี่ยง
F-1 ความถูกตองเชื่อถือไดของงบ
การเงิน

F-2
F-3

ขาดวิธกี ารปนสวนคาใชจายทีใ่ ช
รวมกัน
ขาดการตรวจสอบอิสระหรือการ
กระทบยอดความถูกตองของยอด
บัญชีคุมที่สําคัญ เชน เงินสด เงิน
ฝากธนาคาร วัตถุดิบ สินคา

F-4

ขาดผังรหัสบัญชีที่ครบถวนและ
การรองรับแผนดาน IT

F-5

ปดงบการเงิน งบตนทุนการผลิต
ลาชา/ไมถูกตอง

F-6 การจัดสงเอกสารของฝายตางๆ
มาใหฝายบัญชีไมทันตามกําหนด
หรือขาดการกระทบยอดทาง
บัญชีกับเอกสาร

มาตรการจัดการควบคุม
 จัดทําแผนการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีแกผูที่เกี่ยวของ เพื่อให
งบการเงินที่จดั ทําขึน้ เชื่อถือได และเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี
 กําหนดผูรับผิดชอบใหตรวจสอบความ
ถูกตองของงบการเงิน
 กําหนดฐานการปนสวนคาใชจายการผลิต
ใหกับฝายตางๆ อยางเปนลายลักษณอกั ษร
 กําหนดใหมีการกระทบยอดความถูกตอง
ของบัญชีที่สําคัญ เชน เงินฝากธนาคาร
ระหวางยอดของทางบัญชีกับรายงานของ
ธนาคาร (Bank Statement) โดยเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในทุกเดือน
 จัดทําแผนการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร
กําหนดโครงสรางของบัญชี โดย
 จัดทําผังบัญชี (Chart of Account)
 การบันทึก/การประมวลผล
 รายงาน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ
ตนทุนการผลิต ฯลฯ
 กําหนดแผน และผูรับผิดชอบในการปดงบ
การเงิน งบตนทุนการผลิตดวยมือ และดวย
คอมพิวเตอร
 กําหนดใหรายงานผลการปดงบการเงิน งบ
ตนทุนการผลิตตอสวนสารสนเทศและ
พัฒนาระบบทุกเดือน
 กําหนดใหมีการวางแผนการผลิตและ
ปริมาณการใชวตั ถุดิบไวลวงหนาในแตละ
เลขที่ใบสั่งผลิต และรายงานใหหัวหนา
สวนพัสดุฯ ทราบทุกครั้ง
 กําหนดการเบิกวัตถุดิบตองใชใบเบิก
วัตถุดิบ และใบเบิกวัตถุดิบของทุกใบตอง
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รหัส

ความเสี่ยง

มาตรการจัดการควบคุม
ผานการอนุมัตจิ ากผูมีอํานาจ
 ใบเบิกวัตถุดิบตองมีการใชโดยเรียงตาม
เลขที่ใบเบิก
 กําหนดใหผูควบคุมคลังสินคาจัดทํารายงาน
การรับ-จายวัตถุดิบดวยคอมพิวเตอร และ
รายงานใหหัวหนาสวนทุกเดือน
 กําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
การสงเอกสารของฝายตาง ๆ ที่สงใหกับ
สวนบัญชีฯ อยางเปนลายลักษณอักษร
 กําหนดระยะเวลาที่จะตองสงเอกสารให
ครบถวนและใชเปนตัววัดผลงาน (KPI)
 กําหนดเวลาที่ผูบริหารจําเปนตองใชใน
กระบวนการอนุมัติทุกขั้นตอน
 การกระจายอํานาจหรือกําหนดระดับการ
อนุมัติใหผูบริหารระดับรองที่เหมาะสม
 การมีระบบประเมินผูบังคับบัญชาหรือมีการ
ประเมินผลตนเองของผูบังคับบัญชาปละ 1 ครั้ง
 การประชุมปฏิบัตกิ ารหรือการหาทางแกไข
รวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่เปนวิกฤต
 กําหนดใหมีการกระทบยอดระหวางสวนพัสดุฯ
และสวนบัญชีฯ ทุกวัน (Daily Batch Control)
 กําหนดผูรับผิดชอบการกระทบยอด และ
ผูตรวจสอบ
F-7 การรักษาผลกําไร
 กําหนดใหมีควบคุมการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพของสินคา
F-9 ผูรับประโยชนไมสามารถทําตาม  ใหคณะควบคุมการทํางานตรวสอบการ
สัญญา/สงงานลาชา/สงมอบไม
ทํางานของผูรับประโยชนใหเปนไปตาม
ทัน
แผนที่กําหนด
 ใหประธานคณะควบคุมการทํางานจัดทํา
รายงานผลความคืบหนาทุกเดือน
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4.7.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ (Compliance Risk)
รหัส
ความเสี่ยง
C-1 การประกาศใชหรือการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย สัญญา
กฏระเบียบสําคัญใหม
C-2 ขาดผูติดตาม/ผูชํานาญเกี่ยวกับ
กฏหมาย สัญญา กฎระเบียบ
สําคัญ
C-3 ถูกปรับ

มาตรการจัดการควบคุม
 ทําหนังสือแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ/มีการ
ประชุม
 ตั้งคณะติดตามและประสานงาน
 จางหรือขอความรวมมือจากกรมสรรพสามิต

 การกํากับและควบคุมตามสายบังคับบัญชา

4.8 แผนแกไขและกิจกรรมควบคุมเพิ่ม
ในกรณีที่เห็นวาระดับความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่
มีในปจจุบัน ยังอยูในระดับสูงที่ไมเปนที่พอใจ ผูบริหารควรกําหนดแผนแกไขและกิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติม โดยหากเปนเรื่องสําคัญหรือเกี่ยวของกับหลายฝาย ควรจัดทําเปนแผน
แกไข (Treatment Plan) กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลลัพธที่ชัดเจนหรือวัดผลไดจาก
แผนการนั้น
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บทที่ 5 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5.1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการรายงานหรือสารสนเทศที่เกี่ยวของ ในการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี ผูบริหารและพนักงานทุกระดับขององคการตองการระบบขอมูลหรือ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก
องคการ ระบบดังกลาวตองใหขอมูลที่ถูกตอง ทันกาล เปนปจจุบัน และเขาถึงได
การสื่อสาร หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่จะเกิดความเขาใจกันระหวางองคการ เปน
สิ่งที่แฝงอยูในระบบสารสนเทศ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ เชน การจัดทําเปนนโยบาย คูมือ
บันทึก ประชุม บอรดประชาสัมพันธ อีเมล ประกาศในเว็บไซต วีดีโอ และไมเปนทางการ
เชน ในการพูดและการใชภาษากาย เปนตน ผูบริหารควรระลึกวาการสื่อสารดวยการกระทํา
และมีตัวอยางสําคัญกวาสิ่งอื่นใดทั้งหมด และองคการที่มีประวัติภูมิหลังดานความซือ่ ตรงหรือถือ
ความซื่อตรงเปนวัฒนธรรมองคการจะไมพบปญหาในการสื่อสารมากตางจากองคการที่ไมมี
วัฒนธรรมดังกลาว
ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายใน เชน
•
•
•
•
•
•
•

นโยบาย คูมือวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ยง
การกําหนดระดับความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคน
การกําหนดเปนวาระในการประชุมการบริหารงาน
การจัดทําบอรด
การจัดทําเว็บไซด
การประกาศเสียงตามสาย

ตัวอยางระบบสารสนเทศและการสื่อสารจากแหลงภายนอก เชน
• ระบบรับขอรองเรียนและสอบถามความเห็นจากลูกคา
ตัวแทนจําหนาย
เพื่อใหทราบรสนิยมและความตองการเกีย่ วกับสินคาและบริการ
• การสื่อสารกับสถาบันกํากับดูแล เชน กระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหเกิดความเขาใจในเหตุการณ ความเสี่ยง และจะได
มั่นใจวาการปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่สําคัญแลวหรือไม
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5.2 การแจงเหตุการณความเสี่ยง
องคการไดกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ในนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยใหถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบผูบริหาร คณะทํางานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ และพนักงานทุกคนรวมกับปฏิบัติตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น และใหคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โรงงานไพนําเสนอรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพสงรายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
โรงงานไพ
5.3 ทะเบียนความเสี่ยง
ทะเบียนความเสี่ยง หมายถึง การจัดทําเอกสารบันทึกการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งการจัดทะเบียนความเสี่ยง อาจจัดทําดวยมือหรือโดยระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงหรือเรียกดูขอมูลอื่นในรายละเอียด หรือในภาพรวมของทั้ง
องคการได โดยรูปแบบทะเบียนความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นควรมีคอลัมนอยางนอย คอลัมน ดังนี้
1. รหัสความเสี่ยง
2. ชื่อความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงกอนการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย
 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
 ระดับความเสี่ยง (Impact)
 ความเสี่ยงกอนการจัดการ (Inherent Risk Level)
4. เปาหมายความเสี่ยงหลังการจัดการ แบงเปนคอลัมนยอย
 ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
 ระดับความเสี่ยง (Impact)
 ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk Level)
5. มาตรการจัดการเพิ่ม(4T_คุมคา)
6. ผูรับผิดชอบ
ดังแสดงตัวอยางทะเบียนความเสี่ยงตารางที่5-1

ตารางที่ 5-1 ตัวอยางทะเบียนความเสี่ยง

ที่

1

แผนปฏิบัติการสําคัญป 2552

ประเภทความเสี่ยง

SORC

รหัสความ
เสี่ยง

L

I

5

4

4

4

5

4

5

2

วิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยง

เปาหมาย
หลังการ
จัดการ

ผูรับ
ผิดชอบ

L

I

1. จางทีป่ รึกษาภายนอก (มธ.)

3

3

คุณมณี /รองผอ.

2. ตั้งคณะติดตามและประสานงาน
โดยรอง ผอ.เปนประธาน เพื่อเสนอ
รายงานความคืบหนาตอ ผอ. ทุก
เดือน
3. ติดตามสถานการณหากมีการ
เปลี่ยนแปลง ตองเสนอแผนสํารอง
เหตุผลและความจําเปนตอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหมทันที

4

3

คุณมณี/รองผอ.

5

3

คณะกรรมการ
โรงงานไพ

1. เพิ่มความเขมงวดในการตรวจรับ
วัตถุดิบ

3

2

คุณกนิษฐ หัวหนา
ฝายผลิตไพ

การปรับปรุงกฏ ระเบียบ และสถานะของหนวยงานใหเปนนิติบุคคล (ยุทธศาสตรที่ 1)

1. การปรับปรุงและเสนอรางพระรา O-การปฏิบัติงาน

O-9

ชกฤษฏี กาให ค ณะรั ฐ มนตรี ห ค วาม
เห็นชอบ

1. ขาดผูเชี่ยวชาญในการ
ปรับปรุง

C- การปฏิบัติตาม

C-1

กฎหมาย ขอบังคับ

S- กลยุทธ

2

สาเหตุความเสี่ยง

กอนการ
จัดการ

2. การปรับปรุง
และเสนอรางพระราชกฤษฎีกา
เสร็จไมทันตามกําหนด

S-1

3. ความไมสงบทางการเมือง
และ การเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรี

การวางแผนและการตลาดจําหนายไพและสิ่งพิมพทั้งในและตางประเทศ (ยุทธศาสตรที่ 2)
2.1 การลดความสูญเสียในการผลิต
O-การปฏิบัติงาน
O-1 1. วั ต ถุ ดิ บ ได แ ก พลาสติ ค
ไพ
และกระดาษไม ส ะอาด มี ผ ง
ฝุนปะปน

บทที่ 6 การติดตามผล
6.1 การติดตามผล
หมายถึง การที่องคก ารมีก ารติด ตามผลและปรับ ปรุงการบริหารความเสี่ยงให
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิผลอยูเสมอ เพราะองคการอาจเปลี่ยนวัตถุประสงคใหม
เปลี่ยนผูบริหารใหม เปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหม ทําใหวิธีการจัดการและการควบคุม
ภายในเดิมใชไมไดผล
6.2 ประเภทของการติดตามผล
6.2.1 การติดตามผลของผูบริหาร
ผูบริหารควรมีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานปกติประจําวัน เชน การ
วิเคราะหจากสารสนเทศการปฏิบัติงานที่ไดรับ เชน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูล ฯลฯ หากพบความผิดปกติของความสัมพันธ ความไมสม่ําเสมอ สิ่งบอกเหตุ
ตางๆ หรือเมื่อเกิดสถานการณความเปลี่ยนแปลงจากปกติ ควรมีการกระทําเพื่อแกไขทันที จึง
ทําใหสามารถระบุปญหาหรือความเสี่ยงไดเร็วอยางมีประสิทธิผล
6.2.2 การประเมินผลอิสระเปนรายครั้ง
เปน การประเมิน ผลโดยผูต รวจสอบภายใน หรือผูประเมิน ผลอิสระ ที่
จัดทําในกรณีพิเศษ เพื่อไดมุมมองที่แตกตางจากการติดตามผลโดยผูบริหาร ตามคําสั่งที่
1/2550 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพให
ประเมินผลมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงระบบบริหารความ
เสี่ยงของโรงงานไพ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พิจารณาใหความเห็นชอบ
6.2.3 การประเมินผลตนเอง
หมายถึงการจัด การประเมิน ผล การประชุมเชิงปฏิบัติก ารโดยผูบริหาร
พนักงาน รวมกับผูเชี่ยวชาญ และผูตรวจสอบภายในเปนครั้งคราว เพื่อใหเกิดความเขาใจ หา
แนวทางในการปฏิบัติง านรว มกัน โรงงานไพไดจัด ใหมีก ารประชุมเชิงปฏิบัติก ารเพื่อ
ประเมินผลตนเองและเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละครั้ง
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6.3 การรายงาน
การรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแบงเปน การรายงานตอผูบริหาร
ภายใน การรายงานตอบุคคลภายนอก และรายงานประจําป
การรายงานตอผูบริหารภายใน หมายถึง การรายงานจากผูบริหารระดับตางๆ ตอ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพตามวาระการประชุมการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการโรงงานไพตามวิธีการและคําสั่งที่กําหนด เชน ใหรายงานเฉพาะความเสี่ยงที่มี
ความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงที่ไมอยูในระดับที่ยอมรับไดเปนรายไตรมาส1
การรายงานตอบุคคลภายนอก หมายถึง การรายงานตอสถาบันกํากับดูแล หนวยงาน
ประเมิ น ผลภายนอก หรื อคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตามรู ปแบบและระยะเวลาที่
บุคคลภายนอกกําหนด
รายงานประจําป หมายถึง การรวบรวมกิจกรรมแผนและผลงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อเปดเผยในรายงานประจําปตามหลักการกํากับดูแลที่ดี หรือตาม
ขอกําหนด
±

[ความถี่หรือระยะเวลาในการรายงานขึ้นอยูกับทางโรงงานไพเปนผูกําหนด]

1

ภาคผนวก

เอกสารภาคผนวก 1 : เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ

เอกสารภาคผนวก 2 : เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงงานไพ

เอกสารภาคผนวก 3 : เรื่อง แตงตั้งกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการผลิตและการตลาด

เอกสารภาคผนวก 4 : เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจําหนายไพโดยโรงงานไพ

ภาคผนวก 5
คําจํากัดความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ลําดับที่
รายการ
1
ความเสี่ยง (Risk)

2

ความเสี่ยงที่ยอมรับได
( Risk Appetite)

3

ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่
ยอมรับได ( Risk Tolerance )

4

การจัดทําแผนตรวจสอบ
(Audit Plan)

5

การโอน/ยาย ความเสี่ยง

6

การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

ความหมาย
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณซึ่งไมพึงประสงค
ที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
(Objective) และเปาหมาย (Target) ที่กําหนด
เปนการกําหนดประเภทและระดับความเสีย่ ง เชน
กําหนดเปนระดับสูง-กลาง-ต่ํา หรือกําหนดในเชิง
ปริมาณเปนจํานวนเงิน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
เปนการกําหนดระดับความเบี่ยงเบนจากหนวยวัดผล
และเปาหมายวัตถุประสงคที่ผูบริหารยอมรับได เชน
ตองการอัตรากําไรขั้นตน 10% โดยยอมรับความ
คลาดเคลื่อน ±20%
เปนการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบและ
ติดตามการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานและการประเมินการควบคุมดวยตนเองได
ดําเนินการไปอยางถูกตองเหมาะสม
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้ แสดงวามีความเสี่ยงอยูใ นระดับที่สูง
และจัดการควบคุมไมได จึงโอนไปใหผูอนื่ เชน การ
จางบุคคลภายนอกที่มีความรูความสามารถมากกวามา
ดําเนินการแทน (Outsource) การทําประกันภัย รวมทั้ง
การทํา Reinsurance
หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวตองมีการประเมินการ
จัดการความเสี่ยงที่หนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได
และผลของการจัดการนั้น ตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่
หนวยงานยอมรับได มีการคํานวณตนทุนที่เกิดขั้น
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลมากที่สุด

ลําดับที่
รายการ
7
การระบุปจจัยเสี่ยง

8

การควบคุมความเสี่ยง

9

การลดความเสี่ยง

10

วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม
(Activity-Level Objective)

11

การบริหารความเสี่ยงเชิงสัมพันธ
ระดับองคกร

12

ปรัชญาดานการบริหารความเสี่ยง

13

ความเสี่ยงที่เหลืออยู

ความหมาย
การระบุปจจัยเสี่ยง เปนขั้นตอนเริ่มตนในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกระบวนการทีจ่ ะตองดําเนินการ
2 ประการ คือ 1.1) กําหนดวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือขององคกรนั้น และ
1.2) การระบุความเสี่ยงที่จะทําใหวัตถุประสงคนั้นไม
สามารถบรรลุได
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การใชกล
ยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสูงมากและ
ยอมรับได จึงควบคุมความเสี่ยงไวไมใหมากกวานี้
เปนทางเลือกหนึ่งของการจัดการความเสีย่ ง การ
เลือกใชกลยุทธนี้แสดงวามีความเสี่ยงอยูในระดับที่สูง
แตยังสามารถบริหารจัดการได มักจะกําหนดแผนใน
ลักษณะของการควบคุม เชน แผนการควบคุมภายใน
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลง
ไปสําหรับแตละกิจกรรมทีอ่ งคกรกําหนดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งวัตถุประสงคของแตละ
กิจกรรมจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับ
องคกร
เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่กระทําโดยคณะกรรมการ
ฝายบริหาร และพนักงานในองคกร ใชในการกําหนด
กลยุทธและในการปฏิบัติงานทั่วองคการ
แนวคิด ความเชื่อ ทัศนคติของฝายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทที่มีตอความเสี่ยง ซึ่งสะทอนผล
ไปยังวัฒนธรรมองคการและสไตลการปฏิบัติงาน
ประจําวัน
ความเสี่ยงที่คงเหลือหลังจากที่ผูบริหารไดดําเนินการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงนัน้

ลําดับที่
รายการ
14
ความเสี่ยงกอนการจัดการ
(Inherent Risk)
15

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

16
17

ระดับความนาจะเกิด
(Likelihood, Probability)
การประเมินความเสี่ยง

18

โอกาส (Opportunity)

19

ผลกระทบ (Impact)

20

ความเสี่ยงเดิม

ความหมาย
ระดับความเสีย่ งที่เกิดตามธรรมชาติ หรือตามลักษณะ
ของงานที่กําลังพิจารณา โดยไมมีการจัดการหรือการ
ควบคุมใดๆ ทีจ่ ะลดความนาจะเกิดหรือผลกระทบ
ระดับความเสีย่ งที่ยังเหลือเมือ่ พิจารณาจากประสิทธิผล
ของวิธีการตอบสนองและกระบวนการควบคุมที่มีตอ
ความเสี่ยงที่มใี นปจจุบนั
การพิจารณาโอกาสหรือความนาจะเกิดของเหตุการณ
นั้นในชวงเวลาที่พิจารณา กําหนดเปนระดับตางๆ
กระบวนการทีใ่ ชในการระบุและการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใช
ในการควบคุมความเสี่ยง หรือการบริการความเสี่ยง
เหตุการณความไมแนนอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึ่งทําใหเกิดผล
ทางดานบวกแกองคกร
ความเสียหายทางการเงิน ชือ่ เสียงและผลเสียหายอืน่ ที่
จะเกิดจากเหตุการณนนั้ ๆ
ความเสี่ยงตอองคกรกอนทีผ่ ูบริหารดําเนินการใดเพื่อ
เปลี่ยนโอกาสที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยง
นั้น

