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ส่วนที ่1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

ภายใตว้ิสยัทศันข์องบริษัทฯที่จะกา้วขึน้เป็นผูน้  าดา้นฉลากสินคา้ประเภทฟิลม์หด (Shrink sleeve Label ) ของ
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้การระบุปัจจยัความเส่ียง
เป็นส่ิงส าคัญในการสรา้งผลอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงานในแต่ละดา้น โดย
คณะท างานบรหิารความเส่ียง (“คณะท างานฯ”) ไดก้ าหนดความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ที่ 0.5 % ของยอดขาย
สุทธิ ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่เกิน 4.07 ลา้นบาทส าหรบัปีงบประมาณ 2564 นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ก าหนดระดับของความเบี่ยงเบนจากระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได้ (Risk Tolerance) ไวท้ี่ไม่เกิน 20% ของความเส่ียงที่
ยอมรบัได ้
 

การวดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ผูป้ระเมินความเส่ียงไดป้ระเมินโดยอาศัยระดับ
โอกาสในการเกิดเหตุการณ ์(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งไดก้ าหนดไวแ้บ่งออกเป็น  
5 ระดับ ดังนี  ้(5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น้อย และ (1) น้อยมาก หลังจากนั้นจะน าระดับความเส่ียงที่ไดม้า
จดัล าดบัโดยระดบัความส าคญัของความเส่ียงมีทัง้หมด 4 ระดบัไดแ้ก่ ระดบั 1 ความเส่ียงสงูมาก ระดบั 2 ความเส่ียงสงู 
ระดบั 3 ความเส่ียงปานกลาง และระดบั 4 ความเส่ียงต ่า 
 

ปัจจยัความเส่ียงจะถูกระบุไวใ้นดา้นต่าง ๆ เช่น (1) ดา้นกลยุทธ ์(2) ดา้นการด าเนินงาน (3) ดา้นการเงิน และ 
(4) ดา้นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้ซึ่งทางคณะท างานฯ ไดท้ าการรวบรวม และแบ่งแยกที่มาของความเส่ียง
เพื่อ น ามาวิเคราะห ์และวางแผนการจดัการความเส่ียงที่มีนยัส าคญั ลดลงอยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดใ้หโ้ดยก าหนดหน่วยงาน
หรือผูซ้ึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบ เพื่อด าเนินการจดัการความเส่ียงเหล่านีใ้นล าดบัถดัไป 
 
 

 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

            มกราคม  2564 
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ส่วนที ่2 
 

วัตถุประสงค ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ภายใตว้ิสยัทศันข์องบริษัท ที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชัน้น าดา้นฉลากสินคา้ประเภทฟิลม์หด ที่ลกูคา้เชื่อมั่นผ่านการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการลงทุนเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนโดย  
มีวตัถปุระสงคใ์นดา้นต่าง ๆ ดงันี ้
 
วัตถุประสงคใ์นการบริหารความเสี่ยง 
 
1. ดา้นด าเนินธุรกจิและกลยทุธ ์
 

1) ดา้นเศรษฐกิจ   
• เพื่อบรรลกุ าไรสทุธิ 10 % ในปี 2564 

 
• เพื่อบรรลยุอดขายรวม  814 ลา้นบาท ในปี 2564 

 
2) ดา้นความพึงพอใจของลกูคา้ 

• คะแนนการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้จากฝ่ายขายและการตลาด 85% 
 
2. ดา้นการปฏิบตัิงาน 
 

1) จดัโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสมกบัการบรหิารงาน 
 

2) พฒันาระบบการบรหิารงานภายในส่วนงานใหม้ีประสิทธิภาพโดย 
 

2.1) พฒันาบคุลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การคดัเลือกบคุลากรที่มีคณุภาพมารว่มงาน
กบับรษิัท 

2.2) พฒันากระบวนการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องและสนบัสนนุใหม้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สนบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและลดขอ้ผิดพลาด 

 
2.3) การด าเนินงานภายใตง้บประมาณของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อ  

การ ตดัสินใจและทนัต่อความตอ้งการ 
 
3. ดา้นการรายงาน  
 

1) รายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คคลภายนอกและภายในองคก์ร สามารถรบัทราบขอ้มูลขององคก์รไดโ้ดยสะดวก 
ถกูตอ้ง รวดเรว็ ทนัเวลาและเชื่อถือได ้ตลอดจนมีความปลอดภยัของขอ้มลูโดยเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูต่าง ๆ 
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4. ดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1) การเปิดเผยขอ้มลูใหก้ับสาธารณชน ตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังาน กลต.ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การปฏิบตัิให้
ถกูตอ้งตามกฎหมาย หรือระเบียบที่วางไว ้ 

2) ไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจการโดยถกูตอ้ง 
 

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของบริษัทไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงานให้

บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผูบ้รหิารและบคุลากรของบรษิัทสามารถระบ ุวิเคราะห ์ประเมินความเส่ียงและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ ยอมรบัได ้

3. แผนบรหิารความเส่ียงสามารถน าไปใชใ้นการบรหิารงานท่ีรบัผิดชอบ 

4. บคุลากรของบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อการบรหิารความเส่ียง 

5. การบรหิารความเส่ียงไดร้บัการปลกูฝังจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 
 

การก าหนดระดับทีย่อมรับได้ (Risk Appetites) 

ประเภทปัจจยัความเส่ียงและระดบัของความเส่ียงที่บรษิัทฯ ยอมรบัได ้เพื่อช่วยใหบ้รษิัทฯ บรรลวุิสยัทศันแ์ละ ภารกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งได้ก าหนดไว้ที่ ระดับ  0.5% ของยอดขายสุทธิ ส าหรับปี  2564 ประมาณการยอดขายสุทธิของบริษัท  
อยู่ที่ 814 ลา้นบาท  ดงันัน้ ความเส่ียงที่ยอมรบัไดส้ าหรบัปีงบประมาณ 2564 เท่ากบั 4.07 ลา้นบาท 

ในการประเมินความเส่ียงจะมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง  (Risk Profile) ที่ไดจ้ากการพิจารณาจดัระดบัความส าคัญของ
ความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึน้ (Impact) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดบัดงันี ้
 

1) ความเส่ียงระดบัสงูมาก (Extreme) 
คะแนนระดับความเส่ียง 16 - 25 คะแนน อยู่ในระดับที่ตอ้งมีแผนลดความเส่ียงและประเมินซ า้ หรืออาจตอ้ง 
ถ่าย โอนความเส่ียง 

2) ความเส่ียงระดบัสงู (High) 
คะแนนระดับความเส่ียง 8- 15 คะแนน อยู่ในระดับที่ตอ้งมีแผนลดความเส่ียงเพื่อให้ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่  
ในระดบัท่ียอมรบัได ้

 

3) ความเส่ียงระดบัปานกลาง (Medium) 
คะแนนระดบัความเส่ียง 4- 7 คะแนน อยู่ในระดบัยอมรบัความเส่ียงแต่ตอ้งมีแผนควบคมุความเส่ียง โดยความเส่ียง
ในระดบันีใ้หถื้อว่าเป็นความเส่ียงที่ยอมรบัได ้แต่ตอ้งมีการจดัการเพิ่มเติม 
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4) ความเส่ียงระดบัต ่า (Low) 
คะแนนระดับความเส่ียง 1- 3 คะแนน อยู่ในระดับยอมรับความเส่ียง โดยทั่วไปความเส่ียงในระดับนี ้ให้ถือว่า 
เป็นความเส่ียงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเส่ียงที่เกิดขึน้นั้นสามารถยอมรบัไดภ้ายใตก้ารควบคุมใน
ปัจจบุนั ซึ่งไม่ตอ้ง ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

 

การก าหนดระดับของความเบีย่งเบนจากระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้ (Risk Tolerance) 

หมายถึง ระดบัความเบี่ยงเบนจากประเภทปัจจยัความเส่ียงและระดบัของความเส่ียงที่ยอมรบัได ้ซึ่งบรษิัทได ้ก าหนด
ไวท้ี่ระดบั 20% ของความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

 

การก าหนดระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณแ์ละระดับความรุนแรง 

เพื่อให้การประเมินความเส่ียงเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและลดอคติต่อการประเมินจากแต่ละบุคคล คณะท างาน 
บรหิารความเส่ียงไดก้ าหนดระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณแ์ละระดบัความรุนแรงของความเส่ียงไวด้งัต่อไปนี ้ 

ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบั 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 1 เดือนต่อครัง้หรือมากกวา่ 
สงู 4 1-3 เดือนต่อครัง้แต่ไม่เกิน 6 ครัง้ต่อปี 
ปานกลาง 3 4-6 เดือนต่อครัง้แต่ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อปี 
นอ้ย 2 1 ปีต่อครัง้ 
นอ้ยมาก 1 2-3 ปีต่อครัง้หรือนอ้ยกวา่ 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑไ์ว ้5 ระดบัดงันี ้

1. ผลกระทบด้านทรัพยส์ิน/การเงนิ 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 มากกวา่ 5 ลา้นบาท 
สงู 4 มากกวา่ 3 ลา้นบาท -  5 ลา้นบาท 
ปานกลาง 3 มากกวา่ 1 ลา้นบาท - 3 ลา้นบาท 
นอ้ย 2 มากกวา่ 100,000 – 1 ลา้นบาท 
นอ้ยมาก 1 ไม่เกิน 100,000 บาท 
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2. ผลกระทบตอ่ชื่อเสียง/ภาพลกัษณอ์งคก์ร 
ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 มีการพาดหวัข่าวในเชิงลบทัง้จากสื่อภายในและตา่งประเทศ 
สงู 4 มีการเผยแพรข่่าวในเชงิลบในวงกวา้งส าหรบัส่ือภายในประเทศและมีการเผยแพรข่่าวเชิง

ลบในวงจ ากดัของส่ือต่างประเทศ 
ปานกลาง 3 มีการเผยแพรข่่าวในเชงิลบในหนงัสือพิมพภ์ายในประเทศหลายฉบบั2-5วนั 
นอ้ย 2 มีการเผยแพรข่่าวในเชงิลบในวงจ ากดัภายในประเทศ1วนั 
นอ้ยมาก 1 ไม่มีการเผยแพรข่่าวในเชงิลบ 

 

 

3. ผลกระทบตอ่การด าเนินกจิการ 
ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 ผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยดุด าเนินมากกว่า 1 

เดือน 
สงู 4 มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยดุด าเนินการ  

1 เดือน 
ปานกลาง 3 มีการชะงกังนัอยา่งมีนยัส าคญัของกระบวนการและการด าเนินงานไม่เกิน 3 วนัท าการ 
นอ้ย 2 มีผลกระทบเล็กนอ้ยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน แต่ไม่มกีารหยดุด าเนินกิจการ 
นอ้ยมาก 1 ไม่มีการชะงกังนัของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 

 

4. ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอยา่งรุนแรงท าใหเ้กิดเปล่ียนแปลงไปอย่างสิน้เชิงไม่สามารถ

ท าใหก้ลบัสู่สภาพเดมิได ้
สงู 4 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมแต่สามารถท าให้

กลบัสู่สาสภาพเดิมได ้
ปานกลาง 3 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมบางส่วนแต่สามารถ

ท าใหก้ลบัสู่สภาพเดมิได ้
นอ้ย 2 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหากมกีารด าเนินงานอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ า 
นอ้ยมาก 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มบรเิวณนัน้ 
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5. ผลกระทบตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 เกิดความสญูเสียต่อระบบ IT ที่ส าคญัทัง้หมดและเกิดความเสียหายอยา่งมากต่อความ

ปลอดภยัของขอ้มลูที่ส  าคญัขององคก์ร ตอ้งแกไ้ขมากกวา่ 1 วนั 
สงู 4 เกิดปัญหากบัระบบIT ที่ส าคญัและระบบความปลอดภยัซึง่ส่งผลต่อความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูบางส่วนของแผนก ตอ้งแกไ้ขมากกว่า 1 วนั 
ปานกลาง 3 ระบบมีปัญหาและมีความสญูเสยีไม่มากต่อผูใ้ชง้าน ตอ้งแกไ้ขมากกวา่ 1 วนั 
นอ้ย 2   ระบบมีปัญหาและมีความสญูเสียไม่มากต่อผูใ้ชง้าน ตอ้งแกไ้ขนอ้ยกวา่ 1 วนั 
นอ้ยมาก 1   เกิดเหตทุี่ไมม่ีความส าคญัและแกไ้ขไดท้นัที 

 

 

6. ผลกระทบตอ่ชื่อเสียง/ภาพลกัษณอ์งคก์ร/ด้านคุณภาพ 
 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 มีลกูคา้มีการยกเลิกการซือ้ขาย มากกวา่ 2 รายขึน้ไป ต่อปี 
สงู 4 มีลกูคา้มีการยกเลิกการซือ้ขาย 1 ราย ต่อปี 
ปานกลาง 3 มีจ านวน NCR (Reject) จากลกูคา้ 6 ครัง้ต่อปีต่อลกูคา้ 1 ราย ไม่เกิน 5 รายต่อปี 
นอ้ย 2 มีจ านวน NCR (Reject)จากลกูคา้ 4 ครัง้ต่อปีต่อลกูคา้ 1 ราย ไม่เกิน 3 รายต่อปี 
นอ้ยมาก 1 มีจ านวน NCR (Reject)จากลกูคา้นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปีต่อลกูคา้ 1 ราย ไม่เกิน 3 รายต่อปี 

 

7. ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ/ ด้านการส่งมอบงาน 

ผลกระทบ ระดับ ค าอธิบาย 
สงูมาก 5 มีผลกระทบต่อการส่งมอบงานและการด าเนินงานรุนแรงมาก คือ ส่งมอบงานล่าชา้กวา่

ก าหนดการของลกูคา้และ lead time ของบรษิัทฯ มากกว่า 1 เดือน 
สงู 4 มีผลกระทบต่อการส่งมอบงานและการด าเนินงานรุนแรง คือ ส่งมอบงานล่าชา้กวา่

ก าหนดการของลกูคา้และ lead time ของบรษิัทฯ  15 วนั 
ปานกลาง 3 มีผลกระทบต่อการส่งมอบงานและการด าเนินงาน คือ ส่งมอบงานล่าชา้ก าหนดการของ

ลกูคา้และ lead time ของบรษิัทฯ นอ้ยกวา่  15 วนั 
นอ้ย 2 มีผลกระทบเล็กนอ้ยต่อการส่งมอบงานและการด าเนินงาน คือ การไดร้บัการขยาย

ระยะเวลาได ้
นอ้ยมาก 1 สามารถส่งมอบงานไดต้าม Lead time ของบรษิัทฯ แต่ไม่ไดต้ามก าหนดของลกูคา้ 

 

 

 

 



   
  
 
 

      หน้า 9/21 

ประกาศใช้คร้ังที่ 01   
วันที ่22/02/64 
   
   

  

ส่วนที ่3 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเส่ียงด าเนินการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท
ฯ โดยด าเนินการวิเคราะหแ์ละพจิารณาปัจจยัความเส่ียง ความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานรวมถึงผลกระทบ พรอ้ม
ทัง้อาจมีการปรบัแนวทางการบรหิารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

 คณะท างานบรหิารความเส่ียงไดด้  าเนินการบรหิารความเส่ียง โดยระบวุิเคราะห ์และจดัการความเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อบรษิัทฯ ไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดวตัถปุระสงค ์

2. ระบคุวามเส่ียง 
3. วิเคราะหค์วามเส่ียง 
4. การจดัการความเส่ียง 
5. ติดตามประเมินผลการจดัการความเส่ียง 
 

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์

คณะท างานบรหิารความเส่ียงไดก้ าหนดวตัถปุระสงคใ์นประเด็นความเส่ียงที่เกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ใน 

ดา้นการด าเนินธุรกจิและกลยทุธต์ามแผนธุรกจิ ประจ าปี 2564 
2. การระบุความเสี่ยง 

เพื่อใหก้ารระบคุวามเส่ียง ที่จะกอ่ใหเ้กดิความผิดพลาด ความเสียหายและมีผลกระทบหรือท าใหก้ารด าเนินงานไม่ 

ประสบผลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของคณะท างานบรหิารความเส่ียง และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนบรหิารความ

เส่ียงของบรษิัทฯ ไดร้ะบคุวามเส่ียงที่คาดว่าจะเกดิขึน้ได ้2 ประเดน็  

1. ความเสี่ยงทางด้านทรัพยส์นิ/ การเงนิ: ยอดขายและก าไรสทุธิ 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน : ความพึงพอใจของลกูคา้ 
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ส่วนความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ มีดังนี ้

 
ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

1. ความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก การซือ้วตัถดุิบหลกัจากตา่งประเทศท าใหค้วามผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนเป็นปัจจยัเส่ียงที่ส  าคญัอนัหนึ่งของบรษิัทฯ มีแนวทางการจดัการ เก่ียวกบัความเส่ียงจากความเส่ียงดา้น
การเงิน อนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน เพื่อช่วยลดตน้ทนุทางธุรกิจและการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียน 
มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการเงนิส าหรบับรษิัทฯ เพื่อปิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยการติดตาม

สถานการณท์างเศรษฐกจิและการเงิน ส าหรบัการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน พรอ้มทัง้ก าหนด
แนวทางในการตอบสนองความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม และทนัท่วงที 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 

    
1. ความเสี่ยงด้านระบบ IT 

ปัจจบุนัมีรูปแบบของความเส่ียงต่อการถกูไวรสัโจมตีระบบฐานขอ้มลูจากแหล่งตา่ง ๆ และอาจส่งผลกระทบต่อ 
ฐานขอ้มลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information)  

 
มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 
บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) โดยได ้

ปฏิบตัินโยบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเครง่ครดั รวมถึงการส ารองขอ้มลูที่ส  าคญัไวท้ี่หน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่เกดิ
ปัญหากบัระบบฐานขอ้มลู ก็ยงัสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปได ้ 
 
 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

1. ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่ 
รายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้รายใหญ่ 10 รายแรกในสดัส่วนรอ้ยละ  40 – 60  ของรายไดจ้ากการขาย

ทัง้หมด แต่ไมม่ีลกูคา้รายใดที่มียอดสั่งซือ้เกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมของบรษิัทฯ ซึง่หากความตอ้งการซือ้ในกลุ่ม
ลกูคา้นีล้ดนอ้ยลงก็จะไม่สง่ผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิัทฯ นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมีนโยบายกระจายรายไดไ้ปยงักลุ่ม
อื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ ไดแ้ก่ กลุ่มเครือ่งส าอาง อาหาร นม    
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2. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ 
ราคาของวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิต คือ ฟิลม์ โดยส่วนใหญ่จะแปรผนัตามอตัราแลกเปล่ียนในแต่ละ

ช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ แต่การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดุิบดงักล่าวมีผลกระทบเล็กนอ้ย
ต่อก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ หรือหากมีราคาเพิ่มขึน้อย่างมีนยัยะ อนัเนื่องมาจาก Exchange rate บรษิัทฯ สามารถ
เจรจาปรบัราคาขายกบัลกูคา้ไดห้รือ สามารถแจง้ปรบัเพิม่จ านวนปรมิาณขัน้ต ่าในการสั่งซือ้ได ้(MOQ) 

 
 

 
3. ความเสี่ยงด้านการให้เครดติลกูค้ารายใหม่ 

การใหเ้ครดติลกูคา้รายใหม่ หากตรวจสอบขอ้มลูทางบญัชีของลกูคา้ไม่ละเอยีดรอบคอบอาจก่อใหเ้กิด 
ปัญหาหนีท้ี่คาดวา่จะสญูได ้โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้ในเว็บไซด ์ของกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ (DBD) 1. งบดลุ 2. งบก าไรขาดทนุ 3. อตัราส่วนทางการเงิน ก่อนตดัสินใจใหเ้ครดิตลกูคา้ เพื่อลด
ปัญหาเก่ียวกบัการใหเ้ครดิตลกูคา้รายใหม่ 

 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัตติามขอ้ก าหนด 
1. ของเสียจากอตุสาหกรรมและการปล่อยมลพษิ  

เนื่องจากธุรกิจเป็นอตุสาหกรรมการผลิตที่พึ่งพิงการใชพ้ลงังาน เครื่องจกัร และสารเคมี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชมุชนโดยรอบโรงงานจนก่อใหเ้กิดกจิกรรมการเคล่ือนไหวเพื่อส่ิงแวดลอ้มและการ
ต่อตา้นจากสงัคมได ้

 
มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการจดัการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยควบคมุปรมิาณการปล่อยกากสารเคมี 
กลิ่น และเสียงใหอ้ยู่ในเกณฑ ์/กฎระเบียบก าหนด  

 
2.  ความเสี่ยงจากเหตกุารณรุ์นแรง 

บรษิัทฯ ตระหนกัดวี่า การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีความเส่ียงที่อาจเผชิญกบัภยัคกุคามตา่ง ๆ ที่อาจมา
จากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองซึง่จากสถานการณด์งักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกบัชีวิตและทรพัยสิ์น 
รวมถงึความปลอดภยัของพนกังาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกจิอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้   
มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 

บรษิัทฯ เตรียมความพรอ้มโดยการติดตามและวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างต่อเนื่อง กรณีมีแนวโนม้ที่จะเกดิ
เหตกุารณรุ์นแรง จะมีการแจง้ขอ้ปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง และเตรียมแผนความตอ่เนื่องทางธุรกจิ 
(Business Continuity Plan: BCP)  
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ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
1. ความเสี่ยงในการรับสนิบนในส่วนงานจัดซือ้/ จดัจ้าง 

เนื่องจากธุรกิจเป็นอตุสาหกรรมที่มีการสั่งซือ้วตัถดุิบหลกัที่มีมลูค่าสงู เช่น ฟิลม์ หมึกพิมพ ์ แม่พมิพ ์และ
สารเคมี รวมถงึการจดัจา้งผูใ้หบ้รกิารในดา้นอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความเส่ียงในการรบัสินบนในส่วนงานจดัซือ้/ จดัจา้ง ได ้

 
มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการจดัการกระบวนการจดัซือ้/ จดัจา้ง โดยก าหนดใหม้ีการเปรียบเทยีบราคาและ
คณุภาพก่อนตดัสินใจ รวมถงึการก าหนดหนา้ที่การอนมุตัิการสั่งซือ้ แบบขา้มแผนก ท าใหผู้ข้อซือ้ไม่สามารถอนมุตัิ
ใบสั่งซือ้ของตนเองได ้ 

 

 

2. ความเสี่ยงเร่ืองน ้าหนักเศษซากไม่ตรงกับน ้าหนักจริง 
เนื่องจากธุรกิจเป็นอตุสาหกรรมที่มีเศษซากที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่น ฟิลม์  แม่พิมพ ์ ซึ่งสามารถ

ขายออกใหผู้ร้บัซือ้ภายนอกได ้อาจมคีวามเส่ียงในเรื่องน า้หนกัเศษซากไม่ตรงกบัน า้หนกัจรงิได ้
 

มาตรการในการป้องกนัและจดัการแก้ไข 
บรษิัทฯ มีนโยบายในการจดัการกระบวนการขายเศษซากโดยการตรวจสอบน า้หนกัระหว่าง 3 ส่วนงาน คือ 

ฝ่ายวางแผน คลงัสินคา้ และส่วนงานบญัชี รวมถงึการติดตัง้กลอ้งวงจรปิดที่บรเิวณพืน้ท่ีขายเศษซาก นอกจากนีย้งัมี
การหมนุเวียนพนกังานบญัชีที่ท  าหนา้ที่ในส่วนงานนีท้กุ ๆ 6 เดือน  

 

 
3. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

 คณะท างานบรหิารความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ โดยไดพ้ิจารณาระดบัโอกาสที่จะ

เกิดความเส่ียง (Likelihood) และระดบัความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) หากเกิดความเส่ียงขึน้ เพื่อหาระดบัของ

ความเส่ียง (Degree of Risk) ที่จะเกดิตามหลกัความสมัพนัธ ์  
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4. การจัดการความเสี่ยง 

                 คณะท างานบรหิารความเส่ียงไดก้ าหนดประเด็นความเส่ียงทกุดา้นและวิเคราะหร์ะดบัความเส่ียงของแต่ละปัจจยั

แลว้จึงรว่มกนัก าหนดทางเลือกที่จะสามารถใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง คดัเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และน าไปปฏิบตัิโดย

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารความเส่ียง โดยมุ่งจดัการความเส่ียงตอ้งคุม้ค่ากบัการลดระดบัผลกระทบ ความเสี่ยงทางเลือก

ซึ่งแบ่งได ้4 แนวทางหลกัคือ 

1. Take (Risk Acceptance) การยอมรบัความเส่ียง 

2. Treat (Risk Reduction/ Control) การลด / การควบคมุความเส่ียง 

3. Transfer (Risk Sharing/ Transfer) การกระจาย / โอนความเส่ียง  

4. Terminate (Risk Avoidance) การหลีกเล่ียงความเส่ียง  
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 5.   ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

             หลงัจากจดัท าแผนบรหิารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแลว้ จะตอ้งมีการรายงานและตดิตามผลเป็นระยะ

เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจไดว้่ามีการด าเนินงานไปอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการตดิตามผล คือ เป็นการ

ประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวธีิการจดัการความเส่ียง รวมทัง้ตดิตามผลการจดัการความเส่ียงที่ไดม้กีารด าเนินการ

ไปแลว้ว่า บรรลวุตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเส่ียงหรือไม่ โดยติดตามทกุ ๆ 6 เดือน เพื่อดคูวามกา้วหนา้และผลการ

ด าเนินงานรวมถงึผลกระทบ พรอ้มทัง้อาจมีการปรบัแนวทางการบรหิารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลง

ไป 
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ส่วนที ่4 

 

ผลการวิเคราะหแ์ละแผนการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะท างานบรหิารความเส่ียง ไดด้  าเนินการวิเคราะหแ์ละพจิารณาปัจจยัความเส่ียง ดงันี ้

การประเมินความเส่ียง 

ล าดบั ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
   โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสี่ยง ล าดบัความ

เสี่ยง 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) (7) 

        

1 ยอดขายไมไ่ดต้ามแผน 1.มีการแข่งขนัดา้นราคาสงู 2 3 6 (4) 
  2.ไม่สามารถหางานใหม่มารองรบัสินคา้ท่ีไม่มีการซือ้

ขายได ้
1 2 2 (8) 

  3.การขาดรายไดจ้ากการขายใหล้กูคา้รายใหญ่ 1 5 5 (5) 
  4.เกิดโรคติดต่อรา้ยแรง (COVID-19) ท าใหเ้ศรษฐกิจ

ชะลอตวั ส่งผลต่อยอดขายของลกูคา้ ท าใหย้อดการ
สั่งซือ้ฉลากฟิลม์หดลดลง 

1 3 3 (7) 

  5.เกิดภาวะภยัแลง้ในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ดา้นมีน า้ไม่เพียงต่อการอปุโภค และกระบวนการ 

1 2 2 (8) 

  6.เกิดภาวะสงครามการคา้ (Trade war) ในประเทศท่ีมี
ผลกบัสภาวะการคา้โลก (สหรฐัอเมรกิากบัจีน) ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั 

1 2 2 (8) 

  7.ระบบมาตรฐานของบรษิัทในปัจจบุนัไมเ่พียงพอต่อ
การรองรบัมาตรฐานท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

3 3 9 (2) 

2 ก าไรสทุธิไม่ไดต้ามแผน 1.ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 4 2 8 (3) 
  2.รายไดไ้มเ่ป็นไปตามท่ีประมาณการณไ์ว ้ 1 5 5 (5) 
  3.รายจ่ายไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการณ ์ 1 5 5 (5) 
  4. มกีารสญูเสียจากมลูค่าการ Reject / สญูเสียภายใน 5 3 15 (1) 

3 การประเมินความพึงพอใจลกูคา้
ต ่ากว่าท่ีก าหนด 

1.คณุภาพสินคา้และบริการไมเ่ป็นท่ีพึงพอใจของลกูคา้ 5 3 15 (1) 

  2.การด าเนินงานล่าชา้กว่าแผนงาน 3 2 6 (4) 
4 การใหเ้ครดิตลกูคา้รายใหม ่ 1.การตรวจสอบขอ้มลูทางบญัชขีองลกูคา้ไม่ละเอียด

รอบคอบก่อนใหเ้ครดิต 
1 3 3 (7) 

5 การรอ้งเรยีนจากหน่วยงานอื่น ๆ 
เกี่ยวกบัจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

1.ปรมิาณการปล่อยกากสารเคมี กลิ่น เสยีง เกินเกณฑ์
ท่ีกฎหมาย / กฎระเบียบก าหนด 

1 2 2 (8) 
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ล าดบั ความเสี่ยง ปัจจยัความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
6 ผลกระทบจากเหตกุารณรุ์นแรง

ทางการเมือง 
1.การประกาศเคอรฟิ์ว หรือหา้มออกนอกบา้นในยาม
วิกาล 

1 4 4 (6) 

7 ผลกระทบในดา้น IT กรณีไม่
สามารถใชร้ะบบ IT ได ้

1.การถกูไวรสัโจมตีระบบสารสนเทศ 
 

2 2 4 (6) 

  2.ฐานขอ้มลูสญูหาย หรือเสยีหาย 1 2 2 (8) 
8 ความเสี่ยงดา้นการทจุริต

คอรร์ปัชั่น 
1.ความเสี่ยงในการรบัสินบนในส่วนงานจดัซือ้/ จดัจา้ง 1 2 2 (8) 

  2.ความเสี่ยงเรื่องน า้หนกัเศษซากไม่ตรงกบัน า้หนกัจริง 2 1 2 (8) 
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ผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสีย่ง 

 

1.ความเส่ียงยอดขายไม่ไดต้ามแผน 

ปัจจยัความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงก่อน
การควบคมุ 

วิธีจดัการ แผนการบริหารความเสี่ยง วิธีการประเมินความ
เสี่ยง 

ก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสรจ็ 

 โอกาส ผลกระทบ      
1. มกีารการแขง่ขนัดา้น
ราคาสงู 

2 3 Treat (Control) -บริหารตน้ทนุและก าลงัการ
ผลิต เพื่อน าเสนอราคาท่ี
เหมาะสม  

-ติดตามสถานการณผ์ล
การเสนอราคาจากคู่แข่ง 
จากลกูคา้ 

ฝ่ายขายและ
การตลาด 

ทกุเดือน 

2.ระบบมาตรฐานของ
บริษัทในปัจจบุนัไม่
เพียงพอต่อการรองรบั
มาตรฐานท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

3 3 Treat (Control) -จดัท าระบบมาตรฐาน  
GHPs & HACCP เพิ่มเติม 

-รายงานความคืบหนา้
ของการด าเนินงาน 

ฝ่ายควบคมุ/
ประกนั
คณุภาพ 

ทกุเดือน 

 

2.ความเส่ียงก าไรสทุธิไม่ไดต้ามแผน 

ปัจจยัความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงก่อน
การควบคมุ 

วิธีจดัการ แผนการบริหารความเสี่ยง วิธีการประเมินความ
เสี่ยง 

ก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสรจ็ 

 โอกาส ผลกระทบ      
1. มกีารสญูเสียจาก
มลูค่าการ Reject 
เน่ืองจากบรษิัทมีอตัรา
การเติบโตท่ีรวดเรว็เกินไป 
อาจส่งผลในดา้นทกัษะ
ของพนกังาน เน่ืองดว้ยผู้
ท่ีจดัท า PM/ WI อาจ
ไม่ใช่บคุคลท่ีปฏิบติังาน
อยู่ในปัจจบุนั 

5 3 Treat (Control) -มุ่งเนน้การพฒันาบคุลากร
ใหม้ีทกัษะและความสามารถ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด สรา้ง
ทีมเพื่อรองรบัอตัราการ
เติบโต 
 
- CEO เขา้รว่มท าการ Re-
skill โดยการ Re-training ใน
ส่วนงานเป้าหมาย  

-มีการสอบประเมิน
ความสามารถของ
พนกังาน 
-ติดตามสถานการณ ์
Reject จากลกูคา้ 
 

ฝ่ายผลิตและ
ควบคมุ/ 
ประกนั
คณุภาพ 

ทกุเดือน 

2.ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน 

4 2 Transfer (Transfer) -ท าสญัญา Forward กบั
สถาบนัการเงิน 

-รายงานความคืบหนา้
ของการด าเนินงาน 
 

แผนกบญัช ี ทกุเดือน 
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3.การประเมินความพงึพอใจลกูคา้ต ่ากว่าที่ก าหนด 

ปัจจยัความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงก่อน
การควบคมุ 

วิธีจดัการ แผนการบริหารความเสี่ยง วิธีการประเมินความ
เสี่ยง 

ก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสรจ็ 

 โอกาส ผลกระทบ      
1.คณุภาพสินคา้และ
บริการไม่เป็นท่ีพงึพอใจ
ของลกูคา้ 

5 3 Treat (Control) -ควบคมุคณุภาพระหว่างการ
ติดตัง้อย่างรอบคอบ 
-ตรวจสอบ Defect และแจง้
ขออนมุติัจากลกูคา้ ก่อนส่ง
มอบสินคา้ 

-รายงานความคืบหนา้
ของโครงการ 
-จดัท า WI เกี่ยวกบั
ขัน้ตอนการตรวจสอบ
คณุภาพในจดุท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้

ฝ่ายผลิต/ 
ฝ่ายควบคมุ
คณุภาพ 

ทกุเดือน 

2.การด าเนินงานล่าชา้
กว่าแผนโครงการ 

3 2 Treat (Control) -ประชมุภายในเพื่อรายงาน
ปัญหาและอปุสรรคท่ีมใีน
การท างานและเรง่แกไ้ข 

-ติดตามแผนการ
ด าเนินงานทกุสปัดาห์
และคอยปรบัเปล่ียน
แผนหากเกิดความล่าชา้ 

ฝ่ายวางแผน/ 
ฝ่ายผลิต 

ทกุเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 
 

      หน้า 19/21 

ประกาศใช้คร้ังที่ 01   
วันที ่22/02/64 
   
   

  

4.ความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ปัจจยัความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงก่อน
การควบคมุ 

วิธีจดัการ แผนการบริหารความเสี่ยง วิธีการประเมินความ
เสี่ยง 

ก าหนด
ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสรจ็ 

 โอกาส ผลกระทบ      

1.ความเสี่ยงในการรบั
สินบนในส่วนงานจดัซือ้/ 
จดัจา้ง 

1 2 Treat (Control) -ควบคมุกระบวนการโดยการ
เปรียบเทียบราคาและ
คณุภาพก่อนตดัสินใจซือ้ 
-ควบคมุกระบวนการอนมุติั
การสั่งซือ้ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการรบัสินบน 

 -รายงานความคืบหนา้
ของการด าเนินงาน 

ฝ่ายบริหาร ทกุเดือน 

2.ความเสี่ยงเรื่องน า้หนกั
เศษซากไม่ตรงกบัน า้หนกั
จริง 
 

2 1 Treat (Control) -ควบคมุโดยการตรวจสอบ

น า้หนกัระหว่าง 3 ส่วนงาน 
คือ ฝ่ายวางแผน คลงัสินคา้ 
และส่วนงานบญัช ี

-การติดตัง้กลอ้งวงจรปิดท่ี
บริเวณพืน้ท่ีขายเศษซาก  
-การหมนุเวียนพนกังานท่ีท า
หนา้ท่ีตรวจสอบในส่วนงานนี้

ทกุ ๆ 6 เดือน  
 

-ติดตามแผนการ
ด าเนินงานทกุเดือน 

ฝ่ายวางแผน/ 
ฝ่าย
คลงัสินคา้/ 
บญัชี 

ทกุเดือน 

3.ความเสี่ยงเรื่องการน า
ทรพัยส์ินออกนอกบริษัท 
โดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
 

1 2 Treat (Control) -ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการ
น าทรพัยส์ินของบริษัทออก
นอกพืน้ท่ี  
-การจดัการระบบดา้นความ
ปลอดภยั โดยการตรวจสอบ
รถยนต ์ยานพาหนะท่ีเขา้ออก
พืน้ท่ีบริษัท  
-การติดตัง้กลอ้งวงจรปิดใน
ทกุพืน้ท่ีของบรษิัท  

-ติดตามแผนการ
ด าเนินงานทกุเดือน 

ฝ่ายบคุคล ทกุเดือน 
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ส่วนที ่5 

 

การรายงาน การตดิตามผลและการทบทวน 

1.การรายงาน 

             คณะท างานบริหารความเส่ียง รายงานผลการวิเคราะห ์ประเมิน และบริหารจัดการความส่ียง  ว่ามีความเส่ียงที่ยงั

เหลืออยู่ หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเส่ียงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเส่ียงนั้นอย่างไร เสนอต่อ

ผูบ้รหิารเพื่อใหท้ราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุอย่างจรงิจงัจากผูบ้ริหาร ดงันัน้จึงก าหนดให้

จดัท ารายงานสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเส่ียงในภาพรวมของบรษิัทฯ และเสนอขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทกุไตรมาสโดยการรายงานจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

• แผนการบรหิารความเส่ียง 

• แบบประเมินการวิเคราะหค์วามเส่ียง 

• แบบติดตามผลการบรหิารความเส่ียงในงวดก่อน 

 

2.การตดิตามผล และทบทวน 

           การติดตามผล เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงว่ามีความเหมาะสมกับ

สถานการณท์ี่มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ 

1. เป็นการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวิธีการจดัการความเส่ียง รวมทัง้ติดตามผลการจดัการความเส่ียงที่

ไดม้ีการด าเนินการไปแลว้ วา่บรรลตุามวตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเส่ียงหรือไม่ 

2. เป็นการตรวจสอบความคืบหนา้ของมาตรการควบคมุที่มกีารท าเพิ่มเติมวา่แลว้เสรจ็ตามก าหนดหรือไม่ สามารถลด

โอกาสหรือผลกระทบของความเส่ียง ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดห้รือไม่ 

หน่วยงานควรสอบทานดูว่า วธิีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็ใหด้ าเนินการตอ่ไป หรือ 

วิธีการใดควรปรับเปลี่ยน 

ผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานทีไ่ดก้ล่าวไวข้้างตน้ ทัง้กระบวนการสอบทาน 

หน่วยงานอาจก าหนดข้อมูลทีต่้องติดตาม หรืออาจท า Check list การตดิตามพร้อมทัง้ก าหนดความถ่ีในการติดตาม
ผล โดยสามารถติดตามผลไดใ้น 2 ลักษณะ คือ  
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1. การติดตามผลเป็นรายครัง้ (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทกุ 3 เดือน  

6 เดือน 9 เดือน หรือทกุสิน้ปี เป็นตน้ 

2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่าง ๆ 

ตามปกติของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหาร และการก ากับดูแลตามหน้าที่ประจ าของ

บคุลากร เช่น การเปรียบเทียบ การสอบยนั การสอบทาน งานตามสายการบงัคบับญัชา เป็นตน้ 

 

การทบทวน เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้

ทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานจรงิเป็นประจ าทกุปี   
 


