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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง   

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมกระบวนการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ในการกาํกบัดูแลให้
บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมดาํเนินการ การจดัให้มีบุคลากรเพียงพอ กาํหนดหน้าที,รับผิดชอบและอาํนาจการดาํเนินการของ 
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั การแบ่งแยกหนา้ที, ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมหรือผูอ้นุมติั เพื,อใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกนั การ
รายงานทั(งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีความเชื,อถือไดแ้ละทนัเวลา เพื,อให้ความมั,นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพในสภาวะที,มีการเปลี,ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั(ง การกาํกบัดูแลการดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง และจดัใหมี้นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น และ
สื,อสารไปยงัพนกังานทุกระดบัให้ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด กาํหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมํ,าเสมอ 
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี(  
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 บริษัทกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดูแลการบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตามประกาศนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื,อสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งเหมาะสม การกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมกบั
บุคคลที,เกี,ยวขอ้งหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํ
หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและสื,อสารเป้าหมายดงักล่าวไปสู่
พนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั( ง เพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัของพนกังานทุกคนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร การจดัสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการกาํกบัดูแล การบริหารจดัการของบริษทัย่อยให้มีระบบควบคุมภายในที,เหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 2. การประเมินความเสี�ยง 

บริษทักาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง เป็นนโยบายสาํคญั มีวตัถุประสงค์เพื,อระบุ ประเมิน และจดัการความเสี,ยง
ที,ไดค้าดการณ์ไวใ้ห้เหมาะสม เพื,อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งค์กร โดยไดแ้ต่งตั(งคณะทาํงานบริหารความเสี,ยง ในระดบั
จดัการประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกฝ่าย โดยมีประธานเจา้หน้าที,บริหารเป็นประธานคณะทาํงาน ทาํหน้าที,ในการประเมิน
ปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอกที,ครอบคลุมความเสี,ยงทุกดา้น ที,อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ให้
อยูใ่นระดบัที,องคก์รยอมรับได ้และบริหารความเสี,ยงไดท้นัเหตุการณ์ ถือเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารทุกคน ที,จะตอ้งวางแผน
และกาํหนดมาตรการบริหารความเสี,ยงที,เชื,อมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร โดยกระจายลงสู่ระดบัพนกังานทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมที,อยู่ในงานของตนเอง เพื,อการบรรลุเป้าหมายองค์กรส่วนรวม โดยจดัให้มีการติดตามการบริหารความเสี,ยงของ
หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นราย
ไตรมาส ตลอดจนการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 

สาํหรับผลการดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสี,ยงองคก์รไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี,ยง” 
3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัจดัให้มีกิจกรรมควบคุมเพื,อตอบสนองความเสี,ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอให้อยู่ในระดบัความเสี,ยงที,ยอมรับได ้

โดยคาํนึงถึงลกัษณะงาน ความซํ( าซ้อน และสภาพแวดลอ้มและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอย่าง
เหมาะสม กาํหนดนโยบายและวธีิการปฏิบติังานสาํหรับบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ได้แก่ คู่มือจดัซื(อ คู่มือการเงิน คู่มือบริหารงาน
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ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจดัการความมั,นคงปลอดภยัสารสนเทศ ที,สอดคลอ้งกบันโยบายความมั,นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั 

   นอกจากนี(  บริษทัไดก้าํหนดระดบัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของฝ่ายบริหารชดัเจน การแบ่งแยกหน้าที,ความรับผิดชอบ
ให้เหมาะสมเพื,อการตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หนา้ที,ในการอนุมติัแยกออกจากหน้าที,ในการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล หน้าที,
ในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั ส่งเสริมให้พนักงานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบที,
เกี,ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพื,อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที,ไดก้าํหนดไว ้โดยติดตามผลการดาํเนินงานผ่านประธาน
เจา้หนา้ที,บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย หรือกรรมการตวัแทนที,ไดร้ับมอบหมาย 

ทั(งนี(  ในการทาํธุรกรรมต่างๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้,เกี,ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว บริษทัมี
มาตรการติดตามที,รัดกุม ดูแลให้มั,นใจว่าการทาํธุรกรรมนั(นๆ ดาํเนินการตามระเบียบ วิธีการปฏิบติัและผ่านขั(นตอนการอนุมติั
ตามที,กาํหนด ผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติั เพื,อป้องกันมิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
คาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

4. สารสนเทศและการสื�อสาร 

บริษทั ให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื,อสารข้อมูล เพื,อให้การสื,อสารขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น และผูท้ี,เกี,ยวขอ้ง โดยมีนโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที,
รับรองทั,วไปเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ มี
การจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จดัส่งแก่คณะกรรมการบริษทัเพื,อศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็น
การล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ให้ขอ้เสนอแนะขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเป็นหน่วยงานในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสําคญั 
ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น
และรายงานประชุมผูถื้อหุ้น ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื,อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดสิทธิI ใน
การเขา้ถึงขอ้มูลที,เป็นความลบั นอกจากนี(  ยงัไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้น และผู้
ลงทุน อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอและทนัเวลา เพื,อใหม้ั,นใจไดว่้าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ตลอดจน การ
กาํหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทางปฏิบติัอื,นๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวข้อ 
“ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น” หวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการและเผยแพร่ที,เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

5. กจิกรรมการติดตามผล  
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายที,กาํหนดไว ้โดยมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ในปี 256% รวม 1T ครั( ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 1 ครั( ง ฝ่ายบริหารมีการประชุมทุก
เดือนๆละ 1 ครั( ง เพื,อติดตามผลการปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายและการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์องคก์รที,ไดร้ับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั(งการแกไ้ขปัญหาที,อาจเกิดขึ(นและปรับแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง
ไป และร่วมพจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยใหร้ายงานผลการปฏิบติัอยา่งต่อเนื,อง ตลอดจนติดตามผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื,อให้มั,นใจไดว้่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลงไป และหากพบขอ้บกพร่องใหผู้ร้ับผิดชอบวางแผนดาํเนินการแกไ้ขให้ทนัเหตุการณ์ โดยฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล
อยา่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื,อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั( งที, 2/2564 เมื,อวนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ, งเป็น

กรรมการตรวจสอบ 3 คนที,เขา้ร่วมประชุม ไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2563 โดยอา้งอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็น
แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ซึ,งยดึตามกรอบหลกัการของ COSO 2013 ในด้านต่างๆ ทั(ง 5 องคป์ระกอบ คือ 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี,ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื,อสาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปไดว้่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งตามหลกัการของ COSO 
2013 ในดา้นต่างๆ ทั(ง 5 องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี,ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสื,อสาร กิจกรรมการติดตามผล ที,ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นที,
สอดคลอ้งว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพร่องที,มีสาระสาํคญั
เกี,ยวกบัการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามดูแลให้บุคลากรดาํเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบติัต่างๆ การทาํธุรกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเพียงพอ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเสี,ยงที,
เปลี,ยนแปลงตลอดเวลา บริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลากรอยา่งเพียงพอและส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื,อง และจดัหา
อุปกรณ์เครื,องมือต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษะงานเ เพื,อใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี(  ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด โดย นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล  ซึ, งเป็นผู ้
ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2563 ไม่มีความเห็นในรายงานการสอบบญัชีว่าบริษทัมีข้อบกพร่อง
เกี,ยวกบัระบบควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน   
เพื,อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที,มี

ความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื,อมโยงไปยงัประธานเจา้หน้าที,บริหาร โดยผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที,เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหน้าที,และความรับผิดชอบตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ,งไดร้ับการสอบทานและอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง  เพื,อให้มั,นใจว่า ความรับผิดชอบที,ระบุ
ในกฎบตัรและการปฏิบติัหนา้ที,ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคลอ้งกนั ทั(งนี(   กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการดาํเนินงานพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องที,เป็นสาระสาํคญัต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อรับทราบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั(ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(“ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
ภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติัหน้าที,เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบติังาน
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั(ง 
ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผลปฏิบติังานและผลตอบแทน ของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั โดยไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ที,เกี,ยวขอ้งทั(งภายในและภายนอกบริษทั ไดแ้ก่ การตรวจสอบความพร้อมของ
กิจการเพื,อรับมือกบั พระราชบญัญติัข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที,จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที, 1 มิถุนายน 2564 นี(  เพื,อนาํมาวาง
แผนการตรวจสอบในปี 2564 
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ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหวัขอ้  “รายละเอียด
เกี,ยวกบักรรมการและผูบ้ริหาร” 

ในปี 2563 บริษทัยงัคงใชบ้ริการผูต้รวจสอบภายในที,เป็นอิสระต่อเนื,องเป็นปีที, 4 คือ บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ 
จาํกดั เขา้มาปฏิบติังานตรวจสอบภายในภายใตข้อบเขตแผนการตรวจสอบงานประจาํปี 2563 โดยมีนางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์
สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูก้าํหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพื,อให้แผนงานการตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนที,ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2563   

การบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งเป็นระบบตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี โดย

จดัให้การบริหารความเสี,ยงเป็นส่วนหนึ, งในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจาํปี เพื,อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายขององค์กร สร้างการเจริญเติบโตให้แก่องคก์รอยา่งย ั,งยนื โดยคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ทาํหนา้ที,กาํกบั ดูแล การ
บริหารความเสี,ยงให้ครอบคลุมความเสี,ยงสําคญัในการดาํเนินธุรกิจที,อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการ
บริหารจดัการความเสี,ยงให้อยู่ในระดบัที,องคก์รยอมรับได ้ทั(งนี(  ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที,ระบุไวใ้นคู่มือบริหารความเสี,ยง 
ตลอดจน ส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์ร โดยจดัให้มีคณะทาํงานบริหารความ
เสี,ยง ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าที,บริหาร เป็นประธานคณะทาํงานฯ และผูบ้ริหารทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อผลกัดนัการดาํเนิน
กิจกรรมสนบัสนุนตามแผนบริหารความเสี,ยงของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงเป็นรายไตรมาส 

การดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี,ยงประจาํปี 2563 สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี(  
1. การทบทวนนโยบายบริหารความเสี,ยง และกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกับ

วตัถุประสงค ์ขอบเขตหนา้ที,รับผดิชอบ โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการความเสี,ยงที,ครอบคลุมความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ(นในทุกดา้น และ
เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงใหเ้กิดขึ(นในทุกระดบั 

2. การปลูกฝังใหก้ารบริหารความเสี,ยงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยการส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนกังานทุกระดบั มีความรู้ 
ความเขา้ใจเรื,องการบริหารความเสี,ยง ตระหนักว่าการบริหารความเสี,ยงนั(นถือเป็นส่วนหนึ, งของงานที,ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
ฐานะเจา้ของความเสี,ยง จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึง การสื,อสารภายในองค์กรผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้การบริหารความเสี,ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจาํปี และกระจายไปยงัแผนงานระดบัฝ่ายและ
แผนก เพื,อใหเ้กิดการบริหารความเสี,ยงที,เชื,อมโยงกนัทั,วทั(งองคก์ร 

4. สรุปรายงานสถานะการบริหารความเสี,ยง โดยแสดงรายการขอ้มูลระดบัความเสี,ยงคงที, ความเสี,ยงลดลง หรือความ
เสี,ยงเพิ,มขึ(น พร้อมทั(งสาเหตุเพื,อให้ฝ่ายบริหารนาํไปดาํเนินการวางแผนให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นราย
ไตรมาส 

5. จดัทาํนโนบายบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ และแผนบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื,อ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

ดว้ยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกให้ระบบการบริหารความเสี,ยงอยู่ในระดับที,องค์กรยอมรับได้ และ
สามารถนาํไปพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายองคก์ร 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง” ที,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์) 


