แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562
ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินที่ได้รบั จากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. ชาระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพื่อฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพื่อฝากเงินได้

2. การจัดทานโยบาย
และกรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน
ประจาปี ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ
ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถเริ่มการลงทุนได้

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงิ
นฝากในช่วงเวลาที่
ปัจจัยภายนอก

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพื่อบริหารเงินที่ได้รบั จากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
่อลดต้
นทุนหการกู
้เงินล่วงหน้
าเพื่อปรับโครงสร้
างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้น้อยที่สุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนที
ด้รบั่ 2:จากการลงทุ
ส่ว2.นทีเพื่ 1:
แผนบริ
ารความเสี
่ยงและการควบคุ
มภายใน
ส่ว่ไนที
เป้าหมาย น
ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมใน
ประเภท
ผลกระทบ
Risk Profile
การควบคุมปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยงที่
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
[สูงมาก สูง
ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
คาดหวัง
LxI
ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ
ต้นทุน ผลประโยชน์
L
I LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
ปานกลาง ต่า]
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
(L)
(I)
S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนทั้งหมด มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
1
4
1x4
ปานกลาง
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ บริหารจัดการทั้งหมด
(L3)
(R1)
ซึ่งอาจได้รบั ผลตอบแทนที่ต่ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน
O, C

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมสาหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดทานโยบายและกรอบการ
ลงทุนล่วงหน้าและเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่
2. มีการกาหนดกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน

2
(L3)

4

2x4

ปานกลาง
(R2)

O, C

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อม
สาหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดทากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้า
และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่
2. มีการกาหนดกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน

2
(L3)

4

2x4

ปานกลาง
(R3)

4. การกากับติดตามการ การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ ปัจจัยภายนอก
ลงทุน
นโยบายการลงทุนที่กาหนด ราคาตลาดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตาม
กรอบที่กาหนด

F, O, C ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 1. กาหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
ว่าด้วยการลงทุน
รายงานผลการลงทุนทุกสิ้นวัน โดย
กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหาร
สินทรัพย์ควบคู่กับผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สิน
2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบนโยบาย กปพ.
กาหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
รายงาน กปพ. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ กปพ. จะ
รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
ทราบ ภายใน 7 วัน โดยผู้บริหาร
สินทรัพย์ต้องดาเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน
3. ปรับลดวงเงินที่จะจัดสรรในรอบ
ต่อไป
4. ยกเลิกสัญญา และชดเชย
ค่าเสียหาย

2
(L3)

2

2x2

ปานกลาง
(R4)

5. การพัฒนาบุคลากร

S, O

1
(L3)

4

1x4

ปานกลาง
(R5)

1
(L2)

4

1X4

ปานกลาง
(R6)

3. การจัดทากลยุทธ์การ กลยุทธ์การลงทุนได้รบั ความ
ลงทุน
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ล่าช้า ทาให้ กปพ.
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่ทัน
ก่อนเริ่มการลงทุนในแต่ละรอบ

บุคลากรได้รบั การพัฒนาไม่
ตรงตามความต้องการ หรือไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กปพ.

6. การนาระบบ
ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สูญหาย
มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ไม่สามารถจัดประชุม
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า
ปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการ
บริ
ปัจหจัารงานของ
ยภายนอก กปพ. เช่น
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
สารองข้อมูล
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ

O

บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
งานที่จะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิ
ธิภาพบัติงานต้องล่าช้า
ทาให้กทารปฏิ

1. มีการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่าเสมอ
2.
่อให้
ให้เมีจ้กาารสอนงานภายในเพื
หน้าที่ที่รบั ผิดชอบในงาน

หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นั้น ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
Harddisk

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
ขั้นตอนงานสาคัญ
ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
ที่ต้องควบคุม
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
1.
เลือนกธนาคาร
เลือนกธนาคาร
S, FC กปพ.
ต้องมอบเงิ
นทั้งหมด มอบเงิ
นให้บผเงิู้บนริและจ่
หารสิานยเงิ
ทรันพผ่ย์าน
15
4
1x4
7. การคั
การจ่าดยเงิ
และการรับ ไม่สามารถคั
ามารถจ่าดยเงิ
และรับเงิน ปัจจัยภายนอก
O,
ไม่สามารถเบิ
กค่านใช้ลงทุ
จ่ายของ
1. มีการรั
5x4
น
ฝากเงินเได้ล็กทรอนิกส์ได้ - ระบบของธนาคารล่
ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บทริันหตาม
ารจัดการ ระบบอิ
บริหารจัลด็กการทั
(L3)
เงิเพืน่อผ่ฝากเงิ
านระบบ
ผ่เพืา่อนระบบอิ
ม
โครงการ/แผนงานได้
ทรอนิ้งกหมด
ส์อย่างน้อย 1
(L1)
ราดอกเบี้ยเงินฝาก
่งอาจได้และท
รบั ผลตอบแทนที
อิเล็กทรอนิกส์
ทุกกิจกรรม
-อัตเอกสารประกอบการ
กซึาหนด
าให้การดาเนิ่ตน่ากว่
งานา กิจกรรม แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม
- ธนาคารไม่
การลงทุนโดยมีการฝากเงินนบางส่
เบิ
กจ่ายล่าช้ามีคไม่วามต้
ครบถ้องการ
วน
ตามแผนงานและผลประเมิ
การ วน 2. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
นฝากในช่วงเวลาที่
ปัระดมเงิ
จจัยภายใน
ดาเนินงานของ กปพ. ไม่เป็นไป ของระเบียบและเอกสาร
- เจ้าหน้าที่ดาเนินการล่าช้า
ตามตัวชี้วดั ที่กาหนด
ประกอบการเบิกจ่ายตามสายการ
- ขั้นตอนการอนุมัติการ
บังคับบัญชาและตรวจสอบจาก
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอย่าง
ใกล้ชิดทั้งก่อนและหลังการอนุมัติ
การเบิกจ่าย

8. การคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก สาหรับปี
2563 - 2565 ได้

ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีผู้บริหารสินทรัพย์สนใจ
สมัคร
- ค่าธรรมเนียมต่า
ปัจจัยภายใน
ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมได้

S, O

- กปพ. ไม่สามารถลงทุนในตรา
สารประเภทอื่นได้นอกจากการฝาก
เงิน
- ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจด้าน
การพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศได้

1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม
2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมหาก
จาเป็น

2
(L1)

5

2x5

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

Risk Profile
[สูงมาก สูง
ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ
ปานกลาง ต่า]
ปานกลาง
สูงมาก
Treat ดาเนินการตามแผนการ
(R1)
(R7)
จ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ
อิล็กทรอนิกส์ กาหนดให้เป็น
KPI ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

Take

สูง
(R8)

การติดตามผลการดาเนินงาน ปัจจัยภายนอก
ด้านการลงทุนของ กปพ. มี ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รบั
ความผิดพลาด
ฝากทรัพย์สินไม่สามารถ
รายงานได้ตามเวลาที่กาหนด
หรือรายงานไม่ถูกต้อง
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ละเลย ไม่
ตรวจสอบการดาเนินงาน
ระหว่างผู้บริหารสินทรัพย์
และผู้รบั ฝากทรัพย์สิน

O, C

1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม
กรอบและนโยบายการลงทุน
2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้า
กว่าที่กาหนด
3. หากมีการลงทุนที่ไม่เป็นไปตาม
กรอบและไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันทีอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
ชาระหนี้ของ สบน.

1. ระบุบทลงโทษของผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง
2. เจ้าหน้าที่มีการประสานงานกับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินการด้านการลงทุนทุกวัน

3
(L2)

4

3x4

สูง
(R9)

คงเดิม

สามารถ ต.ค. 61 ฝ่าย
จ่ายเงินและ ก.ย. 62 เลขานุการ
รับเงินผ่าน
คณะทางานฯ
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ทุกกิจกรรม
-

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

1. ประสานกับผู้บริหาร
สินทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6
เดือนก่อนการเปิดรับสมัคร
รอบถัดไป และมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดทุกเดือน

คงเดิม

ลดความเสี่ยง ก.ค. - ก.ย.
ฝ่าย
ได้ในระยะยาว
62
เลขานุการ
คณะทางานฯ

2. เสนอคณะกรรมการฯ ขยาย
ระยะเวลาการว่าจ้างสาหรับ
ผู้บริหารสินทรัพย์เดิมที่มีผล
การดาเนินงานดีมาอย่าง
ต่อเนื่อง

คงเดิม

ลดความเสี่ยง
ได้ในระยะสั้น

ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม

คงเดิม

-

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

Take

9. การติดตามการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานของ กปพ. มี
ความผิดพลาด

ผลประโยชน์

คงเดิม

Treat

รับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ
อิล็กทรอนิกส์เฉพาะบาง
รายการที่สามารถดาเนินการได้

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ

ต้นทุน

Treat

กาหนดให้เป็น KPI ของ
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบให้
ดาเนินการให้เสร็จตาม
กระบวนงานและเวลาที่กาหนด
โดยกาหนดขั้นตอนการกากับ
ให้ชัดเจน

คงเดิม

Take

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการผล
คงเดิม
การลงทุนทุกวันโดยไม่กาหนด
เป็น KPI
Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

ลดความ ต.ค. 61 ฝ่าย
ผิดพลาดใน มิ.ย. 62 เลขานุการ
การติดตาม
คณะทางานฯ
ผลการลงทุน
ของ กปพ.

-

-

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง
1x1
(ต่า)

1x4
(ปานกลาง)

1x4
(ปานกลาง)

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมใน
ผลการดาเนินงาน
ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

1.
ดเลืหอารจั
กธนาคาร
ดเลื่สอัญกธนาคาร
10.การคั
การบริ
ดการ ไม่สามารถคั
ามารถหาคู
ญาในการ
เพื่อฝากเงิ
น
ฝากเงินCurrency
ได้
ความเสี
่ยงจากการลงทุ
น เพื
ทา่อCross
Swap
(CCS) เพื่อบริหารความเสี่ยง
จากการลงทุนในต่างประเทศได้

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
ปัจจัยภายนอก
ไม่มีธนาคารเข้เาอืร่้อวอมเสนอ
- ภาวะตลาดไม่
านวย
ราดอกเบี
ฝากาเพื่อ
-อัตวงเงิ
นการกู้ย้ลเงิ่วนงหน้
- ธนาคารไม่
ีความต้
องการ
ปรั
บโครงสร้ามงหนี
้สาธารณะ
นฝากในช่
มีระดมเงิ
จานวนมากท
าให้วเงเวลาที
กิน ่
Counterparty Limit
ปัจจัยภายใน
- มีคู่สัญญา ISDA จานวนน้อย

ประเภท
ความเสี่ยง
[S O F C]
S,S,F,FC

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ผลกระทบ
การควบคุมปัจจุบัน
(การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
กปพ.
ต้องมอบเงิ
นลงทุน่ยทังจาก
้งหมด มอบเงิ
ผู้บริหารสิญนญา
ทรัพISDA
ย์
13
4
1x4
- ไม่สามารถปิ
ดความเสี
1. กปพ.นให้ลงนามในสั
3x4
ู้บริหารสิน่ยทรันได้
พย์บริหารจัดการ กับริบหธนาคารพาณิ
ารจัดการทั้งชหมด
อัให้ตผราแลกเปลี
ย์จานวน 4 แห่ง
(L3)
บั ผลตอบแทนที่ต่ากว่า เพื่อเป็นคู่สัญญาในการทา Swap
-ซึผิ่งดอาจได้
ระเบียรบคณะกรรมการ
การลงทุ
การฝากเงินนบางส่วน 2. กปพ. ประสานงานกับ สบน.
กองทุ
นฯนว่โดยมี
าด้วยการลงทุ
อย่างใกล้ชิดในการกาหนด
แผนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะ

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย
Risk Profile
[สูงมาก สูง
ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ
ปานกลาง ต่า]
ปานกลาง
สูง
Treat เจราจากับธนาคารพาณิชย์
(R1)
(R10)
เพิ่มเติม อย่างน้อย 2 แห่ง

ผู้จัดทา/ทบทวน
ตาแหน่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

Take

ทา CCS กับคู่สัญญา ISDA เดิม

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

คงเดิม

ลดความเสี่ยง ต.ค. 61 ฝ่าย
ในการหา
ก.ย. 62 เลขานุการ
คู่สัญญา CCS
คณะทางานฯ
ไม่ได้

คงเดิม

-

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมใน
ผลการดาเนินงาน
ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)

1x4
(ปานกลาง)

ผู้อนุมัติ
( นายกิตติภูมิ อุ่นใจ )
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ตาแหน่ง

( นางสาวสุจิตรา นาทอง )
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คณะทางานและเลขานุการคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

Risk Profile 2562 (ก่อนการควบคุม)
ผลกระทบ (I)
5 : สูงมาก

4 : สูง

R8

R1,R5,R6

R2,R3

R9,R10

R7

3 : ปานกลาง

2 : น้อย

R4

1 : น้อยที่สุด
1 : น้อยที่สุด

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่่า
ตัวแปร
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

แทนด้วยแถบสี

2 : น้อย

3 : ปานกลาง

4 : สูง

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน
2. การจัดท่านโยบาย และกรอบการลงทุน
3. การจัดท่ากลยุทธ์การลงทุน
4. การก่ากับติดตามการลงทุน
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
7. การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8. การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
9. การติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานของ กปพ . มีความผิดพลาด
10. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน

5 : สูงมาก
โอกาส (L)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( L )
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
เกิดขึ้นประจำ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เกิดขึ้นบ้ำง
เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นยำก

ความถี่ (L1)
1 เดือนต่อครั้งหรือมำกกว่ำ
2 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
1 ปีตอ่ ครั้ง
2 - 3 ปีตอ่ ครั้ง
5 ปีตอ่ ครั้ง

ความน่าจะเป็น (L2)
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 50 % ขึ้นไป
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 31 % - 50 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 11 % - 30 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 5 % - 10 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดน้อยกว่ำ 5 %

ระบบควบคุม/การตรวจพบ (L3)
ขำดระบบควบคุม/ตรวจสอบไม่พบ/ป้องกันไม่ได้
กำรควบคุม/ตรวจสอบไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่
กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมบำงส่วน
กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมเกือบทั้งหมด
มีระบบควบคุมที่รัดกุม/ตรวจสอบพบได้ดี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 2562
คะแนนผลกระทบเหตุการณ์

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

เหตุการณ์
1.การคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝากเงิน

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
สามารถคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝากเงิน ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพือ่ ฝาก
ได้และได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับ
เงินได้
Benchmark > 10 bps
Benchmark 5 bps ≤ 10 bps
Benchmark ≤ 5 bps
หรือน้อยกว่า Benchmark

2.การจัดทานโยบาย และกรอบการลงทุน

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลัน่ กรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
และพร้อมใช้ปฏิบัติการลงทุน
ภายในเดือนกันยายน 2561

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลัน่ กรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนภายในเดือนกันยายน
2561 แต่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ทันก่อน
รอบการลงทุนใหม่

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลัน่ กรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
แต่ทันก่อนรอบการลงทุนใหม่

การจัดทานโยบาย กรอบการลงทุน
ประจาปี 2562 ผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่แต่ขออนุมัติใช้
นโยบายเดิมไปพลางก่อน

การจัดทานโยบาย กรอบการลงทุน
ประจาปี 2562 ผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่และไม่มีการขอ
อนุมัติใช้นโยบายเดิมไปพลางก่อน
ส่งผลให้นโยบายกรอบการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อม
สาหรับการบริหารเงิน

3.การจัดทากลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ และ กปพ.
แจ้งให้ผบู้ ริหารสินทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันทาการก่อนเริม่ การ
ลงทุน ในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ กปพ.
แจ้งให้ผบู้ ริหารสินทรัพย์ทราบไม่
ทันภายใน 15 วันทาการก่อนเริม่
การลงทุนแต่ทันรอบการลงทุนใน
แต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเริม่ การลงทุนและได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ กปพ. แจ้งผูบ้ ริหาร
สินทรัพย์ทราบไม่ทันก่อนเริม่ การ
ลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเริม่ การลงทุนแต่ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ไม่ทันก่อนเริม่ การลงทุน
ในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ทันก่อน
เริม่ การลงทุนในแต่ละรอบ

4.การกากับติดตามการลงทุน

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
กรอบการลงทุนที่กาหนด
และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่ และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่ และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่ และกรอบการลงทุนที่กาหนด ส่งผล
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน กระทบต่อการชาระคืนเงินต้นและ
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 3 วัน และสามารถแก้ไขได้ภายใน 5 วัน และสามารถแก้ไขได้ภายใน 7 วัน ผลตอบแทนได้แก่กระทรวงการคลัง

5.การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรได้รบั การพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

บุคลากรไม่ได้รบั การพัฒนาตรงตาม บุคลากรไม่ได้รบั การพัฒนาตรงตาม บุคลากรไม่ได้รบั การพัฒนาตรงตาม บุคลากรไม่ได้รบั การพัฒนาตรงตาม
ความต้องการแต่สอดคล้องกับ
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.
ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลให้ ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลกระทบ
กปพ. บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
หลักของ กปพ.

6.การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information
ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ระบบ IT ไม่ช่วยให้การดาเนินงาน
ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
technology : IT) มาใช้เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดาเนินงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่ช่วย
ดาเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง
และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ สนับสนุนการตัดสินใจของผูใ้ ช้งาน แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูใ้ ช้งาน มีการสารองข้อมูลและ มีการสารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ผูใ้ ช้งาน มีการสารองข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
ที่ปลอดภัย
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
7.การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

8.การคัดเลือกผูบ้ ริหารสินทรัพย์ภายนอก

สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 กิจกรรม
กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562 ขึ้นไปภายในปีงบประมาณ 2562

คัดเลือกผูบ้ ริหารสินทรัพย์ได้ตาม
กาหนดเวลา

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มี
ดาเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง
การสารองข้อมูลและข้อมูลถูก
แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ โจรกรรม ส่งผลกระทบต่อการ
ผูใ้ ช้งาน ไม่มีการสารองข้อมูลและ
ดาเนินงานของ กปพ.
ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาต

สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 กิจกรรม
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก
ขึ้นไปภายในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562
ทาให้ผลประเมินการดาเนินงานของ ทาให้ผลประเมินการดาเนินงานของ
กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวชี้วดั ที่
กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวชี้วดั ที่
กาหนด แต่ไม่กระทบกับการ
กาหนด และกระทบกับการ
ดาเนินงานนของ กปพ.
ดาเนินงานนของ กปพ.

คัดเลือกผูบ้ ริหารสินทรัพย์ได้ล่าช้า คัดเลือกผูบ้ ริหารสินทรัพย์ล่าช้า ทา คัดเลือกผูบ้ ริหารสินทรัพย์ล่าช้า ทา
ไม่สามารถคัดเลือกผูบ้ ริหาร
กว่ากาหนดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบ ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ต้องลงทุนโดย ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ต้องลงทุนโดย สินทรัพย์ได้ตามกาหนดเวลา ทาให้
ต่อการดาเนินงาน
การฝากเงินอย่างเดียวชั่วคราว
การฝากเงินอย่างเดียว ตัง้ แต่ 1
กปพ. เสียโอกาสในการลงทุนและ
รอบการลงทุนขึ้นไป
อาจได้รบั ผลตอบแทนน้อยลง

9.การติดตามการรายงานผลการดาเนินงานของ
กปพ. มีความผิดพลาด

ผูบ้ ริหารสินทรัพย์และผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุนได้
ตามกาหนดเวลา และผลการ
ตรวจสอบรายงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

ผูบ้ ริหารสินทรัพย์และผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน
ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา แต่ผลการ
ตรวจสอบรายงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน

ผูบ้ ริหารสินทรัพย์และผูร้ บั ฝาก
ผูบ้ ริหารสินทรัพย์และผูร้ บั ฝาก
ผูบ้ ริหารสินทรัพย์และผูร้ บั ฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน
ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา และรายงาน ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา และรายงาน ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา และรายงาน
การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แต่ การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทา การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทา
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ ให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย ให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
กรอบการลงทุน
และกรอบการลงทุน
และกรอบการลงทุนผิดพลาดมี
ผลกระทบถึงการชาระหนี้ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

10.การบริหารจัดการความเสีย่ งจากการลงทุน

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
กปพ. หลายแห่ง ทาให้การเปิด
กปพ. หลายแห่ง ทาให้สามารถหา
กปพ. น้อยราย ทาให้การเปิด
กปพ. น้อยราย ทาให้การเปิด
ประมูลเพือ่ หาคูส่ ัญญามีการแข่งขัน คูส่ ัญญาในการทา cross-currency ประมูลเพือ่ หาคูส่ ัญญามีการแข่งขัน ประมูลเพือ่ หาคูส่ ัญญามีการแข่งขัน
ได้ต้นทุนต่า
swap ได้สะดวก
น้อย
น้อยและมีต้นทุนในการทา cross
currency swap สูง

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
กปพ. น้อยราย ทาให้ไม่สามารถหา
คูส่ ัญญาในการทา cross currency
swap ได้ เกิดความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น ส่งผลต่อเงินต้นและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

