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KEY RISK

INDICATORS
(KRIs)
ดัชนีช้ว
ี ัดความเสี่ยงหลัก
การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว องค์ ก รจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถ้ า สามารถก าหนด
ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก (KRIs) ได้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
กลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์และการกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(KRIs) ในกรอบบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการควบคุ ม
ทิ ศ ทางและวั ด ผลส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งหลั ก
(KRIs) เปรียบเสมือนเป็นสั ญญาณเตือนภัยล่ว งหน้า (Early Warning
Sign) เพื่ อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและระมัดระวังไม่ให้
ผลงานที่ต้องการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กาหนดไว้

Key Topics

II. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
Risk Appetite

I. กรอบของการกาหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยงหลัก
กับการบริหารความเสี่ยง
KRIs in a Risk Management Framework
•

•

กรอบระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คุณลักษณะและ
ตัวอย่าง

•

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับการประเมินความเสี่ยง
ด้วยตนเอง

Risk Appetite Statements: Features and Examples

กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO และ
COSO 2017

Cascading Risk Appetite: Risk Control
Self-Assessment (RCSA) & Indicators

Risk Management Framework by COSO
•

นิยามและคุณสมบัติของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก
Definition and Characteristic of KRIs

•

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กับการกาหนดดัชนีช้ว
ี ัดความเสี่ยงหลัก กับแนวทาง
COSO 2017

•

III. คุณลักษณะและประเภทของดัชนีชี้นาความเสี่ยงหลัก
Features and Types of Leading KRIs
คุณลักษณะของดัชนีช้ีนาความเสี่ยงหลัก

Strategic and Operational Risk Management and
KRIs with Objective Setting

•

่ งมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์และกาหนดดัชนี
เครือ
ชี้วัดความเสี่ยงหลักและตัวอย่าง

•

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เทคนิคการประเมินปัจจัย
ขับเคลื่อนความเสี่ยง

•

วิธีการประเมินความเหมาะสมของ KRIs

Features of Leading KRIs

KRIs: Metrics of Risks Drivers

Several Tools to Conduct Risk Identification and
Example of KRIs

How Does to Validating KRIs?
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KEY RISK

INDICATORS
ผศ.จรูญ บุญสนอง

11 มีนาคม 2565

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ
บริหารความเสี่ยง
1.

09.00-16.00

2.

อดีตผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงบริษัทจัดการกองทุนรวม
อดีตผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและวางแผนดูแลความเสี่ยงด้านการเงิน
3.

1 Day Online Training
หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
•

บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

•

ผูท
้ ี่สนใจด้านการบริหารความเสี่ยง

Course Fee: 6,500.00 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม VAT 7%)
Early bird สมัครภายใน 18 กุมภาพั นธ์ 2565
ได้รับส่วนลด 20% เป็น 5,200.00 บาท เท่านั้น

วิทยากรที่ปรึกษา TRIS Academy

การชาระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน
• สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1”
หรือ
• โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสานักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด บัญชี 1”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม (VAT 7%)
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105536041711
ส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อ
หน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th
•

•

Register here
สแกน QR Code เพื่ อลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์
หรือที่ www.tris.co.th

•

ภาพและเสียงการบรรยายฝึกอบรมเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันฯ
ห้ามมีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาการ
ฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ทั้งหมด
กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือกรณียกเลิก กรุณา
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้น
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมฝึกอบรมร้อยละ 50
ของค่าธรรมเนียม

Contact:
LINE OA: @tris
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

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
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