แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กองทุนบริหารเงินกูเ้ พือ่ การปรับโครงสร้างหนีส้ าธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2560
ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินที่ได้รบั จากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. ชาระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกาหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

การคัดเลือกธนาคารเพื่อ ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
ฝากเงิน
เพือ่ ฝากเงินได้

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาที่
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
ไม่ทัน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพื่อบริหารเงินที่ได้รบั จากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. เพื่อลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้น้อยที่สุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รบั จากการลงทุน
3. เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยคานึงถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า มีความมั่นคงสูงและสามารถชาระคืนหนี้ได้ครบถ้วนและทันตามเวลา

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนทั้งหมด มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
3
4
3x4
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ บริหารจัดการทั้งหมด
(L3)
ซึ่งอาจได้รบั ผลตอบแทนที่ต่ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

Risk Profile
[สูงมาก สูง ทางเลือก
รายละเอียดการจัดการ
ปานกลาง ต่า]
4T
สูง
Treat ประสานกับธนาคารพาณิชย์
(R1)
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน
เพื่อให้ธนาคารทราบแผนการ
ลงทุนของ กปพ. และสามารถ
จัดเตรียมแผนการใช้เงินที่
สอดคล้องกับช่วงเวลาการ
ลงทุนของ กปพ.
Take

การจัดทานโยบาย กรอบ การอนุมัตินโยบาย กรอบการ ปัจจัยภายนอก
การลงทุนและกลยุทธ์
ลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน ไม่สามารถจัดประชุม
การลงทุน
รายปีล่าช้ากว่ากาหนด
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C

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

1
(L2)

4

1x4

ปานกลาง
(R2)

การกากับติดตามการ
ลงทุน

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
(R3)

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ ปัจจัยภายนอก
นโยบายการลงทุนที่กาหนด ราคาตลาดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตาม
กรอบที่กาหนด

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมสาหรับการบริหารเงิน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการทั้งหมด

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

คงเดิม

ลดความ
ภายใน
เสี่ยงจากการ ก.ย. 60
ไม่มีธนาคาร
เข้าร่วม
ประมูล

คงเดิม

-

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะ
ทางานฯ

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง
1x4
(ปานกลาง)

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

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม
การคั
อกธนาคารเพื
การจัดทเลืาแผนค่
าใช้จ่าย่อ
ฝากเงิาปี
น และการเบิก
ประจ
จ่ายเงิน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ไม่
สามารถคักดจ่เลื
อกธนาคาร
แผนการเบิ
ายค่
าใช้จ่าย
เพื่อฝากเงิ
ประจ
าปีไม่นเได้
ป็นไปตามที่
กาหนดไว้

ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีธนาคารเข้
นโยบายภาครั
ฐ มีาร่กวารมเสนอ
อัตราดอกเบี
้ยเงินฝาก
เปลี
่ยนแปลงระหว่
างปี
ปั- จธนาคารไม่
จัยภายในมีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่
วงเวลาที่
แผนการด
าเนินงานของ
กปพ. นลงทุ
น ่ยนแปลง
กองทุ
มีการเปลี
ปัจจัยาภายใน
ระหว่
งปี
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
การบันทึกบัญชีและการ การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตาม ปัไม่จทจัันยภายนอก
จัดทารายงานทางการเงิน หลักการบัญชีภาครัฐ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่
เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจัยภายใน
บุคลากรขาดความรอบคอบ
ในการบันทึกบัญชี

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
S, FS กปพ.
องมอบเงิ
ทั้งหมด มอบเงิ
นให้ดผตามผลและประมาณ
ู้บริหารสินทรัพย์
31
42
3x4
O,
ทาให้คต้ะแนนตั
วชีน้วดัลงทุ
ย่อนยการ
1. มีการติ
1x2
ผู้บนริงานด้
หารสิานนแผนการเบิ
ทรัพย์บริหารจั
บริหารจัดการทั
้งหมด
(L3)
ดให้าเนิ
กจ่ดาการ
ย การการเบิ
กจ่ายอย่
างใกล้ชิดเป็น
(L1)
ซึ่งอาจได้นรบั ฯผลตอบแทนที
ของกองทุ
ถูกปรับลดสูงสุ่ตด่ากว่า ประจาทุกเดือน
การลงทุ
นโดยมีส่กงผลต่
ารฝากเงิ
นบางส่วน 2. มีการปรับปรุงข้อมูลแผนการ
0.35
คะแนน
อการบรรลุ
เป้าหมายภาพรวมการดาเนินงาน เบิกจ่ายของกองทุนฯ ในระบบ
ตามตัวชี้วดั ของกองทุนฯ ที่กาหนด CFO ที่ใช้ประเมินตัวชี้วดั ผลการ
ไว้ระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน
เบิกจ่ายของกองทุนฯ ให้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงเป็นประจาทุกเดือน

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย
Risk Profile
[สูงมาก สูง ทางเลือก
ปานกลาง ต่า]
4T
สูต่งา
(R1)
(R4)

O

ทาให้การจัดทารายงานทางการ
เงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ภาครัฐ ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการดาเนินงานของ
กองทุน และงบการเงินอาจไม่ได้
รับการรับรองจากสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

1. มีการศึกษามาตรฐานและแนว
ปฏิบัติทางบัญชีจากกรมบัญชีกลาง
อยู่เสมอ
2. งบการเงินมีการสอบทานตาม
สายงานการบังคับบัญชาและการ
สอบทานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
สบน.

1
(L3)

3

1x3

ต่า
(R5)

การจัดหาและดูแลพัสดุ
ครุภัณฑ์

คุรภุ ัณฑ์ของ กปพ. สูญหาย

ปัจจัยภายนอก
- อัคคีภัย
ปัจจัยภายใน
- มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่แจ้ง
ผู้รบั ผิดชอบ
- ถูกขโมย
- การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน

O

ไม่มีสินทรัพย์สาหรับใช้งานส่งผล
ให้การทางานไม่บรรลุตามแผนที่
กาหนดไว้ และต้องถูกการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยตามกฎ/ระเบียบ

1. มีการจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์
2. มีการตรวจสอบจานวนสินทรัพย์
เป็นประจาทุกปี
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้จัดการกองทุนฯ ทราบเป็น
รายปี
4. มีกระบวนการในการติดตามการ
รับผิดตามระเบียบ

1
(L3)

3

1x3

ต่า
(R6)

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรได้รบั การพัฒนาไม่
ตรงตามความต้องการ หรือไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กปพ.

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของ กปพ. เช่น
กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น
ปัจจัยภายใน
- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรที่ดูแลด้าน HR มี
จากัด

S, O

บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
งานที่จะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ในสายงานที่มีบุคลากรจากัด เช่น
สายบัญชี

5
(L3)

4

5x4

สูงมาก
(R7)

การเตรียมการเพื่อ
ไม่สามารถลงทุนหรือทา
รองรับการแก้ไขกฎหมาย ธุรกรรมตามกรอบกฎหมาย
ใหม่
ใหม่ได้

ปัจจัยภายใน
1. ระเบียบ/ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ยังไม่
มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่
2. กรอบการลงทุน/ กลยุทธ์
และแผนการลงทุน ยังไม่มี
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่

O

ด้านการเงิน : ทาให้ กปพ. เสีย
โอกาสในการลงทุนทาธุรกรรม
บางประเภทภายใต้กรอบการ
ลงทุนตามร่างกฎหมายใหม่

1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action
Plan) สาหรับเตรียมการรองรับ
การแก้ไขกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน
2. กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
และกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ให้ชัดเจน

1
(L1)

1

1x1

ต่า
(R8)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดการ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ
ภายใน
ก.ย. 60

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะ
ทางานฯ

Treat

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กปพ. และนาเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา

คงเดิม

บุคลากร มี.ค. - ก.ย.
คณะ
ได้รบั การ
60
ทางานฯ
พัฒนาตรง
ที่
ตามความ
รับผิดชอบ
ต้องการและ
ด้านบุคลากร
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์

Take

ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี

คงเดิม

บุคลากร
ได้รบั การ
พัฒนาแต่ไม่
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง
1x4
(ปานกลาง)

1x4
(ปานกลาง)

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

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)
การคั
อกธนาคารเพื
่อ ไม่สามารถคั
S,CF กปพ.
ต้องมอบเงิญนญาประเภท
ลงทุนทั้งหมด มอบเงิ
นให้ผ้นู้บตอนและกรอบเวลา
ริหารสินทรัพย์
31
42
3x4
การจัดทเลืาสั
ญญา
ามารถจัดทเลืาร่อกธนาคาร
างสัญญาให้ ปัจจัยภายนอก
มีการลงนามในสั
1. กาหนดขั
1x2
ฝากเงิน
เพื่อวฝากเงิ
นได้
ีธนาคารเข้
นทรัากรอบเวลาที
พย์บริหารจัด่ การ ในการจั
บริหารจัดทการทั
หมด างละเอียด
(L3)
แล้
เสร็จตามกรอบเวลาที
่
คู- ่สไม่ัญมญาอี
กฝ่ายไม่าร่เวห็มเสนอ
นชอบ
ต่ให้าผง ู้บๆริหล่าารสิ
ช้ากว่
าสัญ้งญาอย่
(L2)
้ยเงิานงสัฝาก
่งอาจได้รบั ผลตอบแทนที่ต่ากว่า และชัดเจน
กาหนด
กัอับตราดอกเบี
เนื้อหาของร่
ญญา
กซึาหนดไว้
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน 2. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ
ปั- จธนาคารไม่
จัยภายในมีความต้องการ
นฝากในช่
งเวลาที
ผูระดมเงิ
้รบั ผิดชอบด
าเนินวการจั
ดท่ า
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทราบถึง
ร่กปพ.
างสัญลงทุ
ญาล่นาช้า
สถานะในการดาเนินการและ
ปัจจัยภายใน
เตรียมการจัดทาสัญญา
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
การบริหารสัญญาให้
กปพ. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ปัจจัยภายนอก
C กปพ. อาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้รบั ผิดชอบจัดทารายงานเสนอ
1
2
1x2
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัญญา
คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญา
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้
(L2)
ไม่ทัน
กาหนดไว้
หรือฟ้องรัองให้ปฏิบัติตาม
1. รายงานกรอบการลงทุนทุกสิ้น
สัญญา
วัน และรายงานกรอบความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
ทุกเดือน เสนอเลขานุการ
ขาดการกากับการปฏิบัติตาม
คณะทางานฯ
สัญญาอย่างสม่าเสมอและ
2. รายงานผลการลงทุนเมื่อสิ้น
ต่อเนื่อง
รอบการลงทุนเสนอผู้จัดการฯ
การนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มาใช้
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
สูญหาย

ปัจจัยภายนอก
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
สารองข้อมูล
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังที่เพียงพอ

O

ทาให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ให้เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบในงาน
นั้น ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
Harddisk

3
(L2)

4

3x4

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย
Risk Profile
[สูงมาก สูง ทางเลือก
ปานกลาง ต่า]
4T
สูต่งา
(R1)
(R9)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดการ

ต้นทุน

ผลประโยชน์

ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ

ระดับความเสี่ยงที่
คาดหวัง

ภายใน
ก.ย. 60

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะ
ทางานฯ

1x4
(ปานกลาง)

ภายใน
ก.ย. 60

คณะ
ทางานฯ
ที่
รับผิดชอบ
ด้าน IT

1x4
(ปานกลาง)

ต่า
(R10)

สูง
(R11)

Treat

1. ประสานกับ สบน. เพื่อขอ
ใช้ข้อมูล Backup ร่วมกันเพื่อ
ลดต้นทุน
2. เช่าการสารองข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก

คงเดิม

2 TB
18,000
บาท/
เดือน

Take

จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
คงเดิม
Harddisk
Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้
Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

ลดความ
เสี่ยงในการ
สูญหายของ
ข้อมูล

-

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

