
    มุมมองของโลกต่อ “ความเส่ียง” 

แปลโดย วาวไพลนิ ช่อวเิชียร 

จากวารสาร Tone at the Top ฉบับ 43 พฤษภาคม 2552 

“การท าส่ิงใดก็ตามยอ่มมีความเส่ียงและตน้ทุน แต่ก็ยงันอ้ยกวา่ความเส่ียงและตน้ทุนหลายรูปแบบท่ีเกิดจาก

การไม่ท าอะไรเลยแบบเอาสะดวก” – จอห์น เอฟ. เคนเนด้ี 

เม่ือประธานาธิบดีคนท่ี 35 ของสหรัฐฯ กล่าวถอ้ยแถลงน้ีในปี 1960s ราวกบัวา่เขาก าลงัท านายส่ิงท่ีผูน้  าทัว่

โลกก าลงัพดูถึงในคร่ึงศตวรรษต่อมา เม่ือตน้ปี 2009 เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum – WEF) 

ไดเ้ผยแพร่บทความ “ความเส่ียงของโลกปี 2009” ซ่ึงเป็นรายงานฉบบัใหม่เก่ียวกบัความเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ี

เกิดจากวกิฤตการเงินโลก และล่าสุดการประชุมสุดยอดผูน้ ากลุ่ม G-20 ก็ไดน้ าพาผูน้ าประเทศมหาอ านาจ

โลกมาไวด้ว้ยกนั เพื่อหารือเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานเพื่อบรรเทาความเส่ียงทั้งทางการเงินและอ่ืนๆ ซ่ึง

เป็นภยัคุกคามต่อทุกประเทศ 

รายงานความเส่ียงของ WEF ตีพิมพด์ว้ยความร่วมมือจากซิต้ีกรุ๊ป กลุ่มบริษทัมาร์ชแอนดแ์มคเลนนนั สวสิรี 

ศูนยค์วามเส่ียงของวอร์ตนัสคูล และซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วสิ รายงานฉบบัน้ีช้ีให้เห็นถึงภยัท่ีเกิดจากการ

จดัการกบัปัญหาเร่งด่วนโดยท่ีไม่เยยีวยารากของปัญหา และใหค้  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบั

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมกัจะถูกละเลย รวมทั้งร้องขอใหเ้สริมสร้างธรรมาภิบาล (governance) ระดบัโลก 

นอกจากน้ี ยงัทา้ทายผูน้ าทางธุรกิจและผูก้  าหนดนโยบายต่างๆ ทัว่โลกใหเ้นน้แผนการด าเนินการแบบระยะ

ยาวในการจดัการกบัความเส่ียงของโลกท่ีซบัซอ้นและเช่ือมโยงกนั ซ่ึงก าลงัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 

ก.็..โลกมันแคบ 

สืบเน่ืองจากโลกาภิวตัน์ การเช่ือมโยงประเทศและระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัท าใหโ้ลกน้ีดูแคบลง ประเทศและ

ธุรกิจต่างๆ ไดก้ระชบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกนัทัว่โลก มีการเปิดตลาดใหม่ๆ ใหบ้ริการกบั

กลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงท าใหเ้กิดการจา้งงานและขจดัความยากจน นอกจากผลดีต่างๆ เหล่าน้ี และอ่ืนๆ

อีกมาก โลกาภิวตัน์ก็ไดส้ร้าง “พายสุมบูรณ์แบบ” ซ่ึงพดัพาภยัต่างๆ ท่ีประสบพบนอกอาณาบริเวณเขา้สู่

ระบบเศรษฐกิจหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึงบางคร้ังก็โถมเขา้หาอีกซีกหน่ึงของโลกเลยทีเดียว แมว้า่น่ีจะไม่ใช่

คร้ังแรกท่ีโลกประสบกบัความยากล าบากทางการเงิน แต่ก็หลีกเล่ียงไม่ไดว้า่ โลกาภิวตัน์มีส่วนส าคญัท่ีท า

ใหเ้กิดวกิฤตทางการเงินคร้ังน้ี  



เรามาถึงจุดน้ีไดอ้ยา่งไร? วารสารฉบบัน้ีไดพ้ยากรณ์เส้นทางน้ีไวแ้ลว้และติดตามอยา่งสม ่าเสมอ บทความ 

“Tone at the top” ก็เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัอนัหน่ึง เร่ิมตน้จากคล่ืนลูกเล็กๆ ในองคก์รเอกชน ท่ีเซซดัเขา้สู่

ประเทศ และถาโถมเขา้ใส่เศรษฐกิจโลกอยา่งจงั แนวโนม้เร่ืองธรรมภิบาลท่ีไร้ประสิทธิภาพและการขาด

การก ากบัดูแลท่ีดีก็มีบทบาทท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นวกิฤตน้ี จะเห็นไดว้า่หลายส่วนเพิกเฉยต่อค าเตือน ไม่

จดัการกบัความเส่ียงของธุรกิจอยา่งมีประสิทธิผล และไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดแบบละโมบโดยการ

ยอมรับหน้ีท่ีงอกเงยข้ึนเร่ือยๆ อยา่งไม่เคยมีมาก่อน ผลท่ีไดก้็คือ การผนัผวนของตลาด การขาดสภาพคล่อง 

อตัราการวา่งงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจท่ีต ่าสุดในประวติัศาสตร์ น่ีคือค่า

ความเสียหายท่ีเราก าลงัเผชิญ 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีใ่หญ่ขึน้ 

แน่นอนท่ีสุด ความเส่ียงของโลกไดก้ลายมาเป็นส่ิงทา้ทายทั้งต่อผูก้  าหนดนโยบายและผูน้ าทางธุรกิจไม่

แตกต่างกนั เพราะไม่มีกลุ่มไหนท่ีสามารถด าเนินการแต่เพียงล าพงัและจดัการกบัปัญหาน้ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิผล ทางออกของปัญหาไม่ไดอ้าศยัเพียงแค่ความร่วมมือระหวา่งประเทศเท่านั้น แต่จะตอ้งอาศยั

ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนดว้ย 

“ความเส่ียงของโลกปี 2009” ประเมินผลกระทบและความเส่ียงภายใตว้กิฤตโลกคร้ังน้ี รวมทั้งใหมุ้มมองท่ี

กวา้งข้ึน โดยแสดงให้เห็นวา่ความเส่ียงทางการเงินและความเส่ียงอ่ืนๆ เช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งไร รายงานฉบบั

น้ียงัสนบัสนุนใหผู้น้  าโลกมองไปขา้งหนา้ ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้ตือนวา่อยา่มองขา้มความเส่ียงในระยะยาว 

รายงานฉบบัน้ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของธรรมาภิบาลและการบริหารประเทศอยา่งมีความรับผดิชอบ 

เพื่อเรียกความเช่ือมัน่กลบัคืนมา ใหน้โยบายในภูมิภาคและอุตสาหกรรมต่างๆ ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั 

“ความเส่ียงของโลกปี 2009” เป็นการต่อยอดผลงานของปีก่อนๆ โดยเนน้ความตอ้งการมาตรการร่วมกนั

เพื่อจดัการกบัความเส่ียงท่ีก าลงัเป็นปัญหาของโลก ณ ช่วงเวลาน้ีมากกวา่ช่วงใดท่ีผา่นมา ทั้งในแง่ของตวั

ความเส่ียงเองและในแง่ของผลกระทบซ่ึงอยูใ่นรูปของวิกฤตการเงิน เช่นเดียวกบัความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ความ

เส่ียงของโลกตอ้งอาศยัการตอบสนองจากผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายฝ่ายและไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ต่เพียงล าพงั  

-- เชียน่า ทมับอร์ก้ี 

ผูอ้  านวยการและหวัหนา้เครือข่ายความเส่ียงโลก ท่ี WEF 



โดยอาศยัความร่วมมือในเชิงรุก ผูน้ าต่างๆ สามารถผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือระดบัภูมิภาค อุตสาหกรรม 

และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ นอกจากน้ี ธรรมาภิบาลในระดบัองคก์ร ประเทศ และระดบัโลก จะเป็น

พื้นฐานท่ีก่อให้เกิดความแน่นอนและความไวเ้น้ือเช่ือใจ และเกิดเป็นกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ี

มัน่คงได ้

คณะมนตรีวาระสากลวา่ดว้ยโลกาภิบาล (Global Agenda Council on Global Governance) ของ WEF มี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ีเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล: 

 ยอมรับขอ้ผกูพนัท่ีเพิ่มข้ึนและผูน้ าหนา้ใหมใ่นประเด็นระดบัโลกต่างๆ 

 พฒันากรอบต่างๆ เพื่อสรรหาผูเ้ช่ียวชาญ ส่งเสริมการอภิปรายและสร้างความตระหนกัแก่
ประชาชน 

 ใหภ้าครัฐมีอ านาจในการก ากบัดูแลอยา่งเตม็ท่ี และเพิ่มแรงจูงใจส าหรับนวตักรรมของภาคเอกชน 

 ปฏิรูปสถาบนัต่างๆ อาทิ คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาติ 

 คน้หากลไกใหม่ๆ ในการระดมทุนสนบัสนุนเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคน้พบส าคญัของ “รายงานความเส่ียง” 
 งบประมาณของรัฐท่ีลดลง 
 ราคาสินทรัพยท่ี์ต ่าลง 
 ความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนอนัเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การขาดนโยบายท่ีประสานงานกนัระดบัโลกดา้นการก ากบัดูแล 
 การขาดการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 ความเส่ียงดา้นสุขภาพ 
 ความขดัแยง้และการก่อการร้าย 

 



 

 

 

 

 

 

บทบาทของธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบ 

สถานการณ์โลกในปัจจุบนัมีความซบัซอ้นยิง่นกั ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลา ความพยายาม ความร่วมมือ และการ

ด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ แต่จากมุมมองระดบัจุลภาคขององคก์รๆ หน่ึงแลว้ พวก

เขาจะมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ตนเองไดด้ าเนินการและบริหารอยา่งมีประสิทธิผลแลว้? ผูท่ี้อยูสู่งสุดขององคก์ร

เหล่านั้นจะท าอะไรใหเ้กิดความแตกต่างในเชิงบวกไดบ้า้ง? 

สถาบนัผูต้รวจสอบภายในของสหรัฐ (Institute of Internal Auditors: IIA) กล่าวถึงความเช่ือท่ีวา่ เพื่อใหเ้กิด

ความมัน่ใจวา่องคก์รมีธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิผลนั้น จะตอ้งอาศยั 4 เสาหลกัในการด าเนินการ โตต้อบ 

และปฏิบติัตามอยา่งมืออาชีพท่ีสุด เสาหลกัเหล่าน้ีไดแ้ก่ 

 คณะกรรมการบริหาร 

 การบริหารจดัการ 

 ผูต้รวจสอบภายใน 

 ผูต้รวจสอบภายนอก 

ธรรมาภิบาลในยคุปัจจุบนัจะตอ้งอาศยัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใต ้ในการ

ด าเนินนโยบายเชิงรุก มีขอ้มูลครบถว้น สามารถเฟ้นหาความจริง และตรวจสอบได ้แมว้า่น่ีจะเป็นข่าวดี

ส าหรับผูถื้อหุ้น แต่ก็เป็นเสมือนนาฬิกาปลุกส าหรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนตามกฎหมายทอ้งถ่ินและกฎหมายของรัฐ โดยไม่ใหตึ้ง

ในการเป็นผูค้วบคุมกฎและผูส้ร้างค่านิยมทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิผล กรรมการบริษทัจะตอ้ง 

 เรียนรู้และท าตามแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (best practices) 

 หลีกเล่ียงการขดักนัของผลประโยชน์ 

 สรรหาความเช่ียวชาญ รวมทั้ง ความเช่ียวชาญของตนเองดว้ย 

ความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั: เร่ืองเล่า ความจริง และการป้องกนั 

-- สมาคมกรรมการบริษทัแห่งสหรัฐ  

 



เครียดจนเกินไปหรือเพิกเฉยต่อส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีได ้ความรับผดิชอบหลกัของกรรมการนั้นมาจากหนา้ท่ีใน

การสร้างความไวว้างใจ ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีในการเอาใจใส่และซ่ือสัตย ์และความคาดหวงัใหก้รรมการมีความ

สัตยจ์ริง ซ่ึงก็ไม่ไดต่้างอะไรในเหตุการณ์ปัจจุบนั อยา่งไรก็ดี การด าเนินกิจกรรมเชิงรุกมากเกินไปเป็นการ

เพิ่มความเส่ียงท่ีกรรมการจะตอ้งสามารถแกต่้างให้ตวัเองใหไ้ดใ้นกรณีท่ีถูกกล่าวหาวา่ละเมิดกฎใดๆ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่: 

 ตรวจสอบงบการเงิน (financial statement) วา่สามารถเขา้ใจได ้มีความโปร่งใส และน่าเช่ือถือ 

 ตรวจสอบวา่กระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งทัว่ถึงและด าเนินอยูต่ลอด ไม่ใช่ท าแค่เพียง
บางส่วนและท าป็นระยะๆ เท่านั้น  

 ช่วยใหส้ามารถด าเนินตามค ามัน่ในการด าเนินการควบคุมอยา่งแขง็ขนัและมีประสิทธิผล อยา่ง
ทัว่ถึงทั้งองคก์ร โดยอาศยัการบริหารจากจุดยอด 

 ทบทวนนโยบายของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ จริยธรรม การไม่ขดักนั
ของผลประโยชน์ และการตรวจสอบพฤติธรรมท่ีไม่ถูกตอ้งและการฉอ้โกง 

 ทบทวนการฟ้องร้องหรือการด าเนินคดีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรษทัภิบาล ซ่ึงองคก์รเป็นคู่กรณี ทั้งท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนัและถูกระงบัไวช้ัว่คราว 

 ส่ือสารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสม ่าเสมอ เก่ียวกบัสถานะ ความกา้วหนา้ และพฒันาการใหม่ๆ 
รวมทั้ง บริเวณท่ีมีปัญหา 

 เปิดช่องใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถเขา้ถึงคณะกรรมการตรวจสอบได ้และสนบัสนุนใหมี้การ
ส่ือสารกนันอกเหนือจากในท่ีประชุม 

 ทบทวนแผนงาน รายงาน และการคน้พบส าคญัของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 จดัใหมี้การรายงานโดยตรงกบัผูต้รวจสอบภายนอก 

การสร้างความสมดุลระหวา่งบทบาทท่ีปรึกษาแก่ผูบ้ริหาร และหนา้ท่ีในการสร้างความไวว้างใจโดยการ

ตรวจสอบและสอดส่องดูแลการบริหารนั้น เป็นส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับผูต้รวจสอบส่วนใหญ่ ซ่ึงจะตอ้งส่ือสาร

อยา่งตรงไปตรงมากบัผูบ้ริหาร ทบทวนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งระมดัระวงั และทา้ทายผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม 

แต่จะตอ้งไม่เล่นบทผูบ้ริหารเสียเอง 



แมว้า่คณะกรรมการบริหารในองคก์รหน่ึงไม่สามารถสร้างผลกระทบมากมายต่อการแกไ้ขปัญหาวกิฤตโลก

ได ้แต่ก็สามารถท าใหเ้กิดธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิผลในหน่วยงานของตนเอง รวมทั้งใหอ้ านาจผูต้รวจสอบ

ภายในในการน าความรู้ความและเช่ียวชาญของตนมาสู่กระบวนการสร้างธรรมาภิบาล คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งเขา้ใจบทบาทและคุณค่าของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใหท้ั้งคู่สามารถท างานดว้ยกนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิผลและเป็นอิสระต่อกนัโดยสมดุล ความเขา้ใจและการใหอ้ านาจท าให้ผูต้รวจสอบภายในสามารถ

ประเมินความเส่ียงของทัว่ทั้งองคก์รไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัการ และมีประสิทธิผลในการควบคุม

ปัจจยัต่างๆ เพื่อจดัการกบัความเส่ียง 

ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดบัโลก หรือวา่เพียงเพื่อพฒันาธรรมาภิบาลของ

บริษทัขนาดยอ่มในเมืองเล็กๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่มองขา้มโอกาสน้ี และไม่วา่ภารกิจน้ีจะเป็นการเนน้ท่ี

ระดบัจุลภาคหรือมหภาค ส าหรับผูน้ าทั้งในภาครัฐและเอกชนในวนัน้ีแลว้ ก าลงัมีงานท่ีรอท่านอยู ่ช่วงเวลา

น้ีคือโอกาสท่ีดีท่ีสุดแลว้ ในการแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบท่ีมองเห็นไดแ้ละการตดัสินใจท่ีเฉียบขาด

ของตวัท่านเอง 

ในการท าตามหลักธรรมาภิบาลน้ัน สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องใส่ใจกบัส่ิงต่างๆ เหล่านี้: 

 ความถูกตอ้งทางการเงิน – ความครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน การเปล่ียนแปลงทาง

นโยบายธุรกิจและบญัชีท่ีส าคญั การรายงานผลท่ีถูกตอ้ง และการสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล  

 การบริหารความเส่ียง – ควรด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององคก์ร อาทิ “กรอบ

การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร” ของ COSO 

 การประเมินการควบคุม – สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและมี

ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการประเมินการควบคุมภายในของผูบ้ริหาร 

 การสอดส่องดูแลผูต้รวจสอบภายนอก – คณะกรรมการตรวจสอบควรสร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้

ตรวจสอบภายนอก ซ่ึงมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่องบการเงินประจ าปี 

 การใชก้ระบวนการตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิผล – ผูต้รวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตอ้งพึ่งพากนัและสามารถเขา้ถึงกนัและกนัได ้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งใหค้วามเห็น 

ขอ้มูล การสนบัสนุน และความรู้แก่คณะกรรมการตรวจสอบท่ีตรงตามหลกัการ ในขณะท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งใหก้ารรับรองและการสอดส่องดูแลผูต้รวจสอบภายใน 


