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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยงอนัเป็นกลไกสาํคญัที,
จะสร้างความมั,นใจแก่ฝ่ายบริหารเพื,อช่วยลดความเสี,ยงทางธุรกิจให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้กาํหนดที,สอดคลอ้งกบัแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตามกรอบแนวทางของ

ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO)  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี,ยงอย่าง
ต่อเนื,อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเกี,ยวกบัระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัที,เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส และ
รายงานแก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง โดยมีการเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที,ในการกาํกบัดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี,ยงของบริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที,จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที,
เกี,ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการเกี,ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากกรรมการ ตวัแทนหรือผูบ้ริหาร มิให้นาํทรัพยสิ์นบริษทัไปใชป้ระโยชน์ในทางมิ
ชอบหรือไม่มีอาํนาจ และปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหรั้,วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จดัให้มีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ, งมีความเป็นอิสระทําหน้าที,ในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี,ยง และการกาํกบัดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2560 เมื,อวนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีกรรมการตรวจสอบทั(ง 3 ท่าน
เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินที,สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด ซึ, งครอบคลุมในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รสภาพแวดลอ้มและการควบคุม (Organizational and 
Control Environment) การประเมินความเสี,ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบติังาน (Management Control) ระบบ
สารสนเทศและการสื,อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) โดยใชว้ิธีการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารจากฝ่ายตรวจสอบภายในและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ, งได้ผ่านการกลั,นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความความเห็นตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยงของบริษทัเพียงพอและเหมาะสม   

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ดงันี(  
1. ด้านองค์กร สภาพแวดล้อมและการควบคุม 

 กาํหนดใหมี้การจดัการบุคลากรอยา่งเพียงพอที,จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั(งระบบการ
ควบคุมภายในเรื,องการติดตาม ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจากกรรมการ ตวัแทน หรือผูบ้ริหาร มิให้มีการนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ เช่น การกาํหนดอาํนาจ
อนุมติัสั,งการ การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที,ของกรรมการและฝ่ายบริหารที,ชดัเจน รวมถึง การประกาศนโยบายและแนวทาง
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ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื,อสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งเหมาะสม คลอบ
คลุมถึงการกํากับดูแลการทําธุรกรรมกับบุคคลที, เกี,ยวข้องหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการ
ตรวจสอบการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
 

2. การบริหารประเมนิความเสี�ยง 
 กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง ที,มุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเสี,ยงตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที,ดี และให้มีการบริหารความเสี,ยงที,ครอบคลุมทุกดา้น ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเนื,อง มีโครงสร้างบริหาร
ความเสี,ยง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทาํงาน พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจยัเสี,ยง
ของหน่วยงานที,เชื,อมโยงกบัเป้าหมายองคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที,องคก์รยอมรับได ้ 
 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินความเสี,ยง เพื,อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงาน
ความเสี,ยงที,อาจจะเกิดขึ(น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
 สาํหรับรายละเอียดการประเมินและการจดัการความเสี,ยงองคก์ร ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี,ยง” 
 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
 กาํหนดมาตรการควบคุมที,ช่วยลดความเสี,ยงที,จะไม่บรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร ให้อยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้โดยมี
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เช่น กาํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการและทบทวน
อยา่งสมํ,าเสมอ การแบ่งแยกหนา้ที,ความรับผิดชอบที,ชดัเจนเพื,อเกิดการถ่วงดุล การทาํธุรกรรมที,เขา้เงื,อนไขรายการที,เกี,ยว
โยงกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัหลกัทรัพย ์โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติั การเปิดเผย
ขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และขอ้กฎหมายที,
เกี,ยวขอ้ง ตลอดจน ติดตามผลการดาํเนินงานผ่านประธานเจา้หน้าที,บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัย่อย หรือ
กรรมการตวัแทนที,ไดรั้บมอบหมาย 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร 
 กาํหนดให้มีการจดัทาํ การให้ขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งที,ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา ทั(งภายในและภายนอก 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผย
สารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ แก่นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการกาํหนดช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้
ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทางปฏิบติัอื,นๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวขอ้ “ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น” หมวด
การกาํกบัดูแลกิจการ และเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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5. ระบบการตดิตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบการรายงานที,ครอบคลุมในทุกดา้น เพื,อให้มั,นใจว่าการควบคุมภายในยงั
ดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพยสิ์น มี
การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายที,วางไวต้ามลาํดบัขั(น ตั(งแต่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ติดตามเป้าหมาย
และกลยทุธ์ แผนงานและโครงการที,ดาํเนินอยูที่,ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมาย
กบัผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ,าเสมอและรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส  นอกจากนี(  มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติังาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  

ในปีที,ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที, เป็น
สาระสําคญัจากผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั(งนี( รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2559 ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 


