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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง   

 บริษทั ใหค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงอนัเป็นกลไกส ำคญั ท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจแก่
ฝ่ำยบริหำรให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลท. โดยน ำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO 2013 มำประยกุต์ใช ้โดย
ก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบและอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบัติ ผูบ้ริหำร เพ่ือให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุผลว่ำ กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีคุณค่ำ ทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำย หรือจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ มีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ี ผูป้ฏิบติังำน ผูค้วบคุม/ผูอ้นุมติั เพ่ือให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหวำ่งกนั กำรรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน มีควำมเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีคุณภำพเพียงพอส ำหรับกำรน ำไปใชท้ั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร และมีกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัท่ีองคก์รก ำหนด และส่ือสำรไปยงัพนกังำนทุกระดบัให้
ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด โดยก ำหนดใหมี้กำรสอบทำนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 บริษัทก ำหนดโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ดูแลกำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตำมประกำศนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
ซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนอยำ่งเหมำะสม กำรก ำกบัดูแลกำรท ำธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผูบ้ริหำรระดบัสูง ท ำ
หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรงำนดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจและส่ือสำรเป้ำหมำยดงักล่ำวไปสู่
พนกังำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัของพนกังำนทุกคนให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยองคก์ร กำรจดัสรรทรัพยำกร
อยำ่งเพียงพอเหมำะสม ตลอดจนกำรก ำกบัดูแล กำรบริหำรจดักำรของบริษทัยอ่ยให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 2. การประเมนิความเส่ียง 

บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นนโยบำยส ำคญั มีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุ ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียง
ท่ีไดค้ำดกำรณ์ไวใ้ห้เหมำะสม เพ่ือสนบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ในระดบั
จดักำรประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรระดบัสูงทุกฝ่ำย โดยมีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นประธำนคณะท ำงำน ท ำหน้ำท่ีในกำรประเมิน
ปัจจยัเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีครอบคลุมควำมเส่ียงทุกดำ้น ท่ีอำจมีผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้
อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และบริหำรควำมเส่ียงไดท้นัเหตุกำรณ์ ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรทุกคน ท่ีจะตอ้งวำงแผน
และก ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร โดยกระจำยลงสู่ระดบัพนกังำนทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมท่ีอยู่ในงำนของตนเอง เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กรส่วนรวม โดยจัดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นประจ ำไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำร
บริษทัรับทรำบ ตลอดจนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งเหมำะสม 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์รไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัควำมเส่ียง” 
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3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมควบคุมเพ่ือตอบสนองควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม เพียงพอใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

โดยค ำนึงถึงลกัษณะงำน ควำมซ ้ ำซ้อน และสภำพแวดลอ้มและมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม ก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรปฏิบติังำนส ำหรับบริหำรจดักำรในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ คู่มือจดัซ้ือ คู่มือกำรเงิน คู่มือบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดระดบัอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของ
ฝ่ำยบริหำรชดัเจน กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใหเ้หมำะสมเพ่ือกำรตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หนำ้ท่ีในกำรอนุมติัแยกออก
จำกหน้ำท่ีในกำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูล หน้ำท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนั ส่งเสริมให้พนกังำนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด เพื่อใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลตำมท่ี
ไดก้ ำหนดไว ้โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทัยอ่ย หรือกรรมกำรตวั
แทนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ทั้งน้ี ในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว บริษทัมี
มำตรกำรท่ีรัดกุมในกำรติดตำม ดูแลให้มัน่ใจวำ่กำรท ำธุรกรรมนั้นๆ ด ำเนินกำรตำมระเบียบ วิธีกำรปฏิบติัและผ่ำนขั้นตอนกำร
อนุมติัตำมท่ีก ำหนด ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมติั เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล เพ่ือให้กำรส่ือสำรขอ้มูลเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและ

เพียงพอต่อกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบำยบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปเหมำะสมกบัธุรกิจ มีกำรจดัเก็บและเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีเป็นอยำ่งเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได ้ มี
กำรจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม จดัส่งแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือศึกษำประกอบกำรตดัสินใจเป็น
กำรล่วงหน้ำ 7 วนั โดยมีเลขำนุกำรบริษทั ให้ขอ้แนะน ำขอ้บังคบัและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงเป็นหน่วยงำนในกำรจดัท ำและจดัเก็บเอกสำรส ำคญั 
ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น
และรำยงำนประชุมผูถื้อหุน้ ไวอ้ยำ่งเป็นระบบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบไดต้ำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดสิทธ์ิใน
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 

นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล และสำรสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุน อย่ำงครบถว้น 
ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่บุคคลทุกกลุ่มเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั ตลอดจน กำรก ำหนดช่องทำงแจง้
เบำะแสและขอ้ร้องเรียน และมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทำงปฏิบติัอ่ืนๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวขอ้ “ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่” 
หมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และเผยแพร่ท่ีเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  
คณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษทั ในปี 2562 รวม 10 คร้ัง และประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 คร้ัง ฝ่ำยบริหำรมีกำรประชุมทุก
เดือนๆละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบติังำนเทียบกบัเป้ำหมำยและกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์องคก์รท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทั้งกำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนและปรับแผนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และร่วมพิจำรณำและใหข้อ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ โดยใหร้ำยงำนผลกำรปฏิบติัอยำ่งตอ่เน่ือง ตลอดจนติดตำมผล
กำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบั
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สภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และหำกพบขอ้บกพร่องใหผู้รั้บผิดชอบวำงแผนด ำเนินกำรแกไ้ขให้ทนัเหตุกำรณ์ โดยฝ่ำยบริหำร
รับผิดชอบในกำรดูแลกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยใน และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำกำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนผล
อยำ่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำประเมินควำม

เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 โดยอำ้งอิง “แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นแนวทำงในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบสรุปไดว้ำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และสอดคลอ้ง
ตำมหลกักำรของ COSO 2013 ในดำ้นต่ำงๆ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง กิจกรรมกำร
ควบคุม สำรสนเทศและกำรส่ือสำร กิจกรรมกำรติดตำมผล คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ติดตำมดูแล กำรท ำธุรกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเพียงพอ เหมำะสม สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บริษทัได้
จัดให้มีบุคคลำกรอย่ำงเพียงพอและส่งเสริมกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

การตรวจสอบภายใน   

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมี
ควำมเป็นอิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเช่ือมโยงไปยงัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน ซ่ึงไดรั้บกำรสอบทำนและอนุมติัโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ ควำมรับผิดชอบท่ีระบุ
ในกฎบตัรและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ี  ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส และ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือรับทรำบ  
 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้ ง นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ภำยใน
(“ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบ
ภำยในมำกกวำ่ 10 ปี ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสนบัสนุนให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบปฏิบติังำน
บรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจำรณำและอนุมติั แผนกำรตรวจสอบภำยใน แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยำ้ย และพิจำรณำประเมินผลปฏิบติังำนและผลตอบแทน ของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทั โดยไดรั้บกำรสนับสนุนให้มีกำรพฒันำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมทั้งท่ีจดัภำยในและภำยนอกบริษทั 
ไดแ้ก่ สัมมนำหัวขอ้ “Professional Development: Risk Management  and Internal Audit Thai Union Group Plc” ท่ีจดัโดยสมำคม
บริษทัจดทะเบียนไทย เพ่ือน ำมำพฒันำงำนตรวจสอบอยำ่ง เหมำะสม 

ประวติักำรศึกษำและคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แสดงในหัวขอ้  “รำยละเอียด
เก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร” 
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ในปี 2562 บริษทัยงัคงใชบ้ริกำรผูต้รวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 คือ บริษทั ตรวจสอบภำยใน ธรรมนิติ 
จ ำกดั เขำ้มำปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในภำยใตข้อบเขตแผนกำรตรวจสอบงำนประจ ำปี 2562 โดยมีนำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์
สกลุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั เป็นผูก้  ำหนดขอบเขตแนวทำงตรวจสอบ เพ่ือให้แผนงำนกำรตรวจสอบเป็นไป
ตำมแผนท่ีผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562   

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดย
จดัให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจ ำปี เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยขององคก์ร สร้ำงกำรเจริญเติบโตให้แก่องคก์รอยำ่งย ัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีก ำกบั ดูแล กำร
บริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมควำมเส่ียงส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร มีกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีระบุไวใ้นคู่มือบริหำรควำมเส่ียง 
ตลอดจน ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยจดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำม
เส่ียง ประกอบดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นประธำนคณะท ำงำนฯ และผูบ้ริหำรทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือผลกัดนักำรด ำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นรำยไตรมำส 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปี 2562 สรุปสำระส ำคญั ไดด้งัน้ี 

1. กำรทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในทุกด้ำน และเสริมสร้ำง
วฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั 

2. กำรปลูกฝังให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้แก่พนักงำนในทุกระดบั มี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง ตระหนกัวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของงำนท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม
ในฐำนะเจำ้ของควำมเส่ียง จดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่พนกังำน และกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ รวมถึง กำรส่ือสำรภำยในองคก์รผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วำรสำรรำยไตรมำส (Risk News) เป็นตน้ 

3. จดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยู่ในควำมรับผิดชอบของแผนงำนประจ ำปีและกระจำยไปยงัแผนงำนระดบัฝ่ำยและ
แผนก เพ่ือใหเ้กิดกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

4. จดัให้มีกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำย    
ไตรมำส 
 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง” ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  หมวดนกัลงทุน
สมัพนัธ์) 

 


