
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIS Academy of Management 

ดัชนีช้ีวัดความเส่ียงหลัก 

KEY RISK 
INDICATORS  

การบริหารความเส่ียงทั่วองค์กรจะมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถก าหนด 

ดัชนีช้ีวัดความเส่ียงหลัก (KRIs) ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 
กลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์และการก าหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียงหลัก 
(KRIs) ในกรอบบริหารความเส่ียง เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการควบคุม
ทิศทางและวัดผลส าเร็จในการด าเนินงาน ดัชนีช้ีวัดความเส่ียงหลัก 
(KRIs) เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 

Sign) เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและระมัดระวังไม่ให้
ผลงานท่ีต้องการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

Key Topics 

I. กรอบของการก าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก 

กับการบริหารความเส่ียง 

KRIs in a Risk Management Framework 

• กรอบการบริหารความเส่ียงตามแนวทาง COSO และ 
COSO 2017 

Risk Management Framework by COSO 

• นิยามและคุณสมบัติของดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก 

Definition and Characteristic of KRIs  

• ความเส่ียงด้านกลยุทธ์และความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
กับการก าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก กับแนวทาง 
COSO 2017  

Strategic and Operational Risk Management and 

KRIs with Objective Setting   

• เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดดัชนี 

ชี้วัดความเส่ียงหลักและตัวอย่าง  
Several Tools to Conduct Risk Identification and 

Example of KRIs  

 

II. ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
Risk Appetite 

• กรอบระดับของความเส่ียงท่ียอมรับได้ คุณลักษณะและ
ตัวอย่าง 

Risk Appetite Statements: Features and Examples  

• ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้กับการประเมินความเส่ียง
ด้วยตนเอง  
Cascading Risk Appetite: Risk Control  

Self-Assessment (RCSA) & Indicators 

III. คุณลักษณะและประเภทของดัชนีชี้น าความเส่ียงหลัก 

Features and Types of Leading KRIs 

• คุณลักษณะของดัชนีชี้น าความเส่ียงหลัก 

Features of Leading KRIs 

• ดัชนีชี้วัดความเส่ียงหลัก เทคนิคการประเมินปัจจัย
ขับเคล่ือนความเส่ียง 

KRIs: Metrics of Risks Drivers 

• วิธีการประเมินความเหมาะสมของ KRIs 

How Does to Validating KRIs? 

(KRIs) 
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KEY RISK  
INDICATORS  
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Course Fee:  6,500.00 บาท  
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  

Early bird สมัครภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565 

ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่าน้ัน 

 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 

• บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง 

• ผู้ที่สนใจด้านการบริหารความเส่ียง 

Register here 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 

09.00-16.00 

1 Day Online Training  

11 มีนาคม 2565 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า  
ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
• ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” 

หรือ 

• โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ช่ือบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1  

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%)  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 
ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อ
หน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณปวัณยา T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 062-140-5465 

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 

• ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันฯ 
ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 

• ขอสงวนสิทธ์ิในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ท้ังหมด 

• กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณา
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะน้ัน 
สถาบันขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50 
ของค่าธรรมเนียม 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 

1. อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารความเส่ียงบริษัทจัดการกองทุนรวม 

2. อดีตผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและวางแผนดูแลความเส่ียงด้านการเงิน 

3. วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy 

ผศ.จรูญ บุญสนอง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ

บริหารความเส่ียง 

mailto:trisacademy@tris.co.th

