ความรู ้ ทัวไปเกี ยวกับการบริ หารความเสี ยง
ความเสี ยง (Risk) หมายถึ ง โอกาสที จะเกิ ดความผิ ดพลาด ความเสี ยหายหรื อ
เหตุการณ์ท ี มี ความ ไม่แน่นอนซึ งหากเกิ ดขึ นจะมี ผลกระทบในเชิ งลบต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) และ เป้ าหมาย (Target) ที กําหนด ทั งนี ความเสี ยงจะต ้ อง
ประกอบด ้ วยความไม่แน่นอน(Uncertainty) และความไม่แน่นอนดังกล่าวนั นจะมี
ผลกระทบ (Exposure) ต่อเป้ าหมายที กําหนด ความเสี ยงสามารถบริ หาร/จัดการได ้ เพื อ
กําจัดหรื อลดผลกระทบให ้ อยู่ในระดับที เหมาะสมและยอมรับได ้ โดยต ้ องระบุ ประเมิ นและ
จัดทําแผนบริ หารจัดการ
ประเภทของความเสี ยง
การจัดแบ่งประเภทความเสี ยงไว ้ 4 ประเภท คื อ
- ความเสี ยงเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Risk )
- ความเสี ยงทางการเงิ น (Financial Risk )
- ความเสี ยงในการดําเนิ นงาน (Operational Risk )
- ความเสี ยงด ้ านจากกฏระเบี ยบและสถานการณ์
นโยบายการบริ หารความเสี ยง อ.ส.ค.
เพื อให ้ อ.ส.ค. มี ระบบในการบริ หารความเสี ยงโดยการบริ หารปั จจัย และควบคุมกิ จกรรม
รวมทั งกระบวนการดําเนิ นงานต่างๆ เพื อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที อ.ส.ค. จะเกิ ดความ
เสี ยหาย ให ้ ระดับความเสี ยงและขนาดของความเสี ยหายที จะเกิ ดขึ นในอนาคตอยู
ในระดั
่
บ
ที ยอมรับได ้ โดยคํานึ งถึ งการบรรลุเป้ าหมายของ อ.ส.ค. ตามยุทธศาสตร์ ท ี สํ าคัญ จึ ง
กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
1. ให้ ม ี การบริ หารความเสี ยงท ั วท ั งองค์ กรแบบบูรณาการ โดยมี การจ ั ดการ
อย่างเป็นระบบและต่ อเนื อง
2. ให้ ม ี การกําหนดกระบวนการบริ หารความ
เสี ยงที เป็นระบบมาตรฐาน
เดี ยวก ั นท ั วท ั งองค์ กร
3. ให้ ม ี การติ ดตามประเมิ นผลการบริ หารความเสี ยงที มี การทบทวนและ
ปร ั บปรุงอย่างสมํ าเสมอ
4. ให้ ม ี การนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื อการจ ั ดการที ดี
5. ให้ การบริ หารความเสี ยงเป็นส่ วนหนึ งของการดําเนิ นงานตามปกติ
วัตถุประสงค์ การบริ หารความเสี ยง
1. เพื อให้ อ.ส.ค. สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที จะเกิ ดความเสี ยหาย และ
ลดขนาดของความเสี ยหายที เกิ ดขึ นในอนาคตให้ อยู่ในระด ั บความเสี ยงที ยอมร ั บ
ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื อให้ อ.ส.ค. มี ผลการดําเนิ นงานบรรลุเป
าหมายตามยุ
้
ทธศาสตร์

ภาพแสดงโครงสร้ างการบริ หารความเสี ยงท ั วองค์ กรของ
อ.ส.ค.
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