หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

การเปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใส
หลักการ
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทังทางเว็
้
บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริ ษัท

แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
ด้ านข้ อมูลและรายงาน
1. บริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่ ง ใส ทั่วถึ ง และทันเวลาตามข้ อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้ ว ยังได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลูกค้ า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษัทในการ
สื่อสารข้ อมูลข่า วสารต่อผู้ลงทุน นักวิ เคราะห์ หลักทรั พย์ และผู้ที่เกี่ ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเท่า เทียมกัน
กับคณะกรรมการบริ ษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทแปซิฟิกไพพ์จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9075
อีเมล์
ir.dep@pacificpipe.co.th
3. บริ ษัทจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น และเปิ ดเผยการทาหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่สาคัญ
มีดงั นี ้
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

1. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมาย
อานาจหน้ าที่ให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลเป็ นราย
ไตรมาส โดยมีฝ่ายบริ หารดาเนินการตามนโยบายให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนดโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการทบทวนเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างน้ อยทุกๆ 5 ปี
2. ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3. ส่งเสริ มให้ มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และคู่มือ
กรรมการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังพิ
้ จารณาและให้ ความเห็นชอบ
4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบตั ิตามโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และคูม่ ือกรรมการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. ทบทวนและให้ ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กาหนดระดับอานาจทางการเงินของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การรวมทังการก
้
าหนดนโยบาย
การจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. พิจารณาอนุมตั ิและ / หรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิรายการสาคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
9. จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
อานาจการดาเนิ นการของคณะกรรมการบริ ษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอานาจหน้ าที่ ให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึกษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่จาเป็ น
3. อนุมตั ิการได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอานาจการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
4. อนุมตั ิและ / หรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
6. แต่งตัง้ ถอดถอน เลขานุการบริ ษัท
7. อนุมตั ิรายการสาคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
ประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3. เป็ นตัวแทนในการนาเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ ายบริ หาร
4. เป็ นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาครัฐ /กองทุน องค์กรท้ องถิ่น และสื่อ เมื่อมี
ความจาเป็ น โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้แถลงการณ์หลักของบริ ษัท
5. เป็ นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารในระหว่างการประชุม
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิ จารณาให้ ค วามเห็น ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิก จ้ า ง และประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของผู้จัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็ นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผลรวมทัง้ สอบทานกระบวนการ
ภายในบริ ษัทเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อ ร้ องเรี ยน ให้ มีความอิสระ และมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม โดย
คานึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้ งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
8.1 พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนนั ้ รวมทังประสบการณ์
้
ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
8.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท
9. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ฯ ในกรณี ที่เกิ ด รายการเกี่ ยวโยงหรื อ รายการที่อาจมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
11. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดช อบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
นามาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
14. การรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึง่ ประเภทรายการหรื อการ
กระทาที่ต้องรายงาน มีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
15.2 การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
15.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิง่ ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อ
ครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดั งกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จากผู้สอบบัญชีในเรื่ องพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบคุ คล
ดังกล่าวได้ กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการโดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตังกรรมการชุ
้
ดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ านค่าตอบแทน
3. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิหรื อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามแต่กรณี
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้ สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ คาชี ้แจงตอบคาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ านบรรษัทภิบาล
6. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินงานด้ าน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. พิจารณาให้ ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ งและวิธีการในการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ในแต่ละเรื่ องให้
สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และ
มีแนวทางปฏิบตั ิ ให้ สามารถรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสีย่ งนันๆ
้ ขึ ้น
3. จัดให้ มีการทบทวนความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุม ทังความเสี
้
่ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
o ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
o ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ และความเสี่ยง
o ความเสีย่ งด้ านการเงิน
ด้ านกฎระเบียบ
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4. ติดตาม กากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิด
ความเสี่ยง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้ นาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ คาแนะนา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริ หารความเสีย่ งภายในองค์การให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. สือ่ สารแลกเปลีย่ นข้ อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ
7. แต่งตังคณะท
้
างาน และ/หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งได้ ตามความเหมาะสม และจาเป็ น
8. ปฏิบตั ิงานเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. จัดทาและนาเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษัทฯเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
3. มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้ านบาท และให้ มีอานาจใน
การทารายการจัดซื ้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้ รับไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอานาจดาเนินการรายการนันๆ
้ แต่ให้ นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอานาจอนุมตั ิรายการลงทุนและการดาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริ ษัทดังนี ้
o การซื ้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้ านบาท
o การจัดซื ้อจัดจ้ างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัทรายการละไม่เกิน 50 ล้ านบาทโดยมีวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาทในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้ านบาทจะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการถ้ าอยูใ่ น
วงเงินจะจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแผนการดาเนินงานกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
6. กาหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทังเรื
้ ่ องการคัดเลือกการฝึ กอบรม
การว่าจ้ างและการเลิกจ้ างพนักงานของบริ ษัททังหมด
้
7. กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯและอาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคล
หนึง่ หรื อหลายคนกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆได้
้
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับ
มอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
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การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระของบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
นันๆ
้ ซึ่งช่วยให้ ฝ่ายบริ หารเกิ ดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่ มีอยู่นนั ้ มีการปฏิบัติจริ งอย่างสม่าเสมอและเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมรวมทังช่
้ วยค้ นหาข้ อบกพร่ องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดาเนินงานที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยแผนก
ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้ า ที่ตรวจสอบและถ่ วงดุลได้ อย่างเต็ม ที่เนื่ องจากสามารถรายงานตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบดังโครงสร้ าง ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานบริ หาร
สายงานธุรกิจสัมพันธ์

สายงานการเงิน

สายงานผลิต

สายงานประกันคุณภาพ

สายงาน Supply Chain

สายงานวิศวกรรม
สายงานพัฒนาองค์กร

ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
1. บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. บริ ษัทจัดทาคู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิอนั ดีมีการแจ้ งให้ พนักงานทุกคนได้ ลง
นามรับทราบ เพื่อให้ ทกุ คนปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ขดั กับหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริ ษัท
3. มีการจัดการโครงสร้ างองค์กรการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน และมีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อช่วยให้ การดาเนินงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกาหนดและจัดทา JOB DESCRIPTION ซึง่ กาหนดถึงลักษณะงานหน้ าที่ระดับความรู้ความสามารถทักษะ
ของตาแหน่งเพื่อให้ สรรหาบุคลากรได้ อย่างเหมาะสม
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5. มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลทังในเรื
้ ่ องการสรรหาบุคคลให้ เหมาะสมกับตาแหน่งการพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึ กอบรมการเลื่อนตาแหน่งการเลื่อนขันเงิ
้ นเดื อนพิจารณาการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
สมเหตุสมผล
ด้ านการควบคุม
1. ใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดเจนเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมผลการ
ดาเนินงาน
2. สาหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริ ษัทมีการกาหนดผู้มีอานาจอนุมตั ิวงเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การติดตามและการประเมินผล
1. มีการจัดทารายงานเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งกับที่ตงไว้
ั ้ เป็ นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและให้ เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งภายในองค์กรซึง่ เป็ นกลไกหนึ่งที่สาคัญต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้ กับผู้มีส่วนได้ เสีย โดยคณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานใน
หน่วยงานต่างๆ เป็ นเจ้ าของความเสีย่ งมีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสีย่ งที่รับผิดชอบให้ อยูใ่ น
ระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ พร้ อมทังส่
้ งเสริ มและกระตุ้นให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ ทกุ คน
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขันตอน
้
โดยปฏิบตั ิตามกรอบโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงอ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้ วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO)
และกรอบแนวทางการบริ หารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จโดยการใช้ ทรั พยากรที่มีจากัดอย่างมีประสิทธิ ภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการ
ดาเนินงาน โดยมีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร (Internal Environment)
เป็ นการพิจารณาขันตอนการวางแผนกลยุ
้
ทธ์ เพื่อทาความเข้ าใจ หลักการ และเหตุผลในการกาหนดกลยุทธ์ ของ
บริ ษัท เพื่อให้ การกาหนดปั จจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สาคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริ ษัทกาหนดกลยุทธ์ โดยเริ่ มจาก
ผู้บริ หารระดับสูงพิจารณากาหนดพันธกิจประจาปี ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยการนากลยุทธ์ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ ผ่าน
BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารแต่ละหน่วยงานหรื อกิจกรรม ที่จะต้ องกาหนดแผนงานประจาปี และ
งบประมาณ โดยพิจารณาจากกิ จกรรมต่างๆ ใน BSCทัง้ การเชื่อมต่อระหว่างกิ จกรรม รวมทัง้ กาหนด KPI’s เพื่อใช้ วัดผล
ความสาเร็ จของทุกกิจกรรม
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2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกาหนดวัตถุประสงค์จะต้ องมีความสอดคล้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริ ษัท
จะต้ องสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท และจะต้ องมีความสอดคล้ องกันตังแต่
้ ระดับบริ ษัท
หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละ
ระดับ และสามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นได้ ครบถ้ วน ดังนัน้ วัตถุประสงค์จะต้ องแสดงให้ เห็นถึง ผลลัพธ์ ที่บริ ษัท
ต้ องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบตั ิ
3. การชี ้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจง
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานและบริ ษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรื อความไม่แน่นอนที่ทา
ให้ เกิดความผิดพลาด ล้ มเหลว เสียหาย หรื อเสียโอกาส ซึง่ จะส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริ ษัท โดยไม่
ต้ องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ หรื อความไม่แน่นอน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการระบุ
เหตุการณ์ความเสีย่ งมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม
นาเหตุการณ์ ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หาต้ นเหตุของความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ของเหตุการณ์ ความเสี่ยง และพิจารณาต้ นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกาหนดเป็ นปั จจัยเสี่ยง พร้ อมทัง้ ระบุ
ประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ จาแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็ น 3
ลักษณะคือ
 Strategic Riskคือ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องในระดับยุทธศาสตร์
 Operation and Compliance Riskคือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในระดับปฏิบตั ิการ และ การปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
 Financial Riskคือ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงิน
4.การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หลังจากหน่วยงานค้ นหาและระบุความเสี่ยงได้ แล้ ว ต่อไปจะเป็ นวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท ซึ่งจะทาการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ของปั จจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดาเนินการใด ๆ
[Inherent Risk] และทาการวัดระดับความเสี่ยงอีกครัง้ ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ
[Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตามรายละเอียด ดังนี ้
4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนาเหตุการณ์และปั จจัยเสี่ยงที่มีการค้ นพบหรื อระบุในขันตอนก่
้
อนหน้ านี ้ มา
ทาการวัดหรื อประเมินระดับความรุ นแรง กับความถี่หรื อโอกาสที่จะเป็ นไปได้ เพื่อระบุระดับความสาคัญของ
ความเสีย่ ง
4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็ นการพิจารณาปั จจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นามาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการพิจารณาเลือกปั จจัยเสีย่ งนาไปกาหนดแผนการจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดระดับความเสีย่ ง และอยู่
ในระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ขององค์กร
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5.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็ นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกาหนดไว้ เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลัง
มีการกาหนดแผนจัดการความเสีย่ ง (Risk Response)
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรื อลด
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง ซึง่ จะต้ องมีต้นทุนดาเนินการคุ้มค่า หรื อน้ อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ ้นหากเกิดเหตุการณ์
ตามปั จจัยความเสีย่ งที่มีการระบุไว้
6.การจัดการความเสีย่ ง (Risk Response)
หลังจากประเมินระดับความเสีย่ ง และจัดระดับความเสีย่ งซึง่ ทาให้ ทราบความเสีย่ งที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับที่สงู กว่าความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ซึง่ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้ องพิจารณาแผนการดาเนินการ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยคานึงถึงการบริ หารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด โดยจะต้ องคานึงถึงลักษณะของความเสีย่ ง ระดับของความเสีย่ ง และต้ นทุนหรื อทรัพยากรที่ต้องใช้ ในทางเลือก
นันๆ
้ เปรี ยบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการกาหนดให้ เจ้ าของความเสี่ยง ( Risk
Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสาเร็ จของ
แผนบริ หารความเสีย่ ง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสีย่ งอยูด่ ้ วยกัน 4 วิธีดงั นี ้
6.1 การหลีกเลีย่ ง (Avoid) เป็ นการหลีกเลีย่ งความเสีย่ งที่อยูใ่ นระดับสูงมากหรื อหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสีย่ ง
ได้ ซึง่ มีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรื อกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้ วยวิธีอย่าง
หนึ่งอย่างใดได้ จึงต้ องจัดการความเสี่ยงนันด้
้ วยการหยุดดาเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื ้องานของโครงการ
หรื อลดกิจกรรมที่กาหนดไว้ ตามโครงการ เป็ นต้ น
6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอนความเสีย่ งให้ หน่วยงานอื่น ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็ นกรณีที่เห็นว่าเป็ นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรื อป้องกันได้ ยากหรื อมี
ระดับความรุ นแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรื อวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนันได้
้
ก็อาจจะกระจายหรื อถ่ายโอนความเสี่ยงด้ วยการทาประกันภัย หรื อกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่
ชานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้ างที่ปรึกษา เป็ นต้ น
6.3 การลด (Reduce)เป็ นการลดหรื อควบคุมความเสี่ยงในกรณี ที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ เกิดจาก
ปั จจัยภายในหรื อสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรื อควบคุมได้ ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรื อปรับปรุ งระบบการ
ทางาน โดยออกแบบวิธีการทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิ ดความเสียหายหรื อผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้ บุคลากร การจัดหาคู่มื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ทางานผิดพลาด หรื อหากเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายนอก ก็อาจนากลยุทธ์ หรื อมาตรการต่างๆ มาใช้
เพื่อลดผลกระทบหรื อความรุนแรงของความเสีย่ ง
6.4 การยอมรับ (Accept) เป็ นความเสีย่ งที่หน่วยงานยอมรับได้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่าหรื อ
เป็ นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่ค้ มุ ค่ากับผลที่จะได้ รับ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริ ษัทมีความ
จาเป็ นต้ องดาเนินการ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็ นต้ น
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

7.การติดตามผล (Monitoring)
เป็ นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผ้ รู ับผิดชอบความเสี่ยงมีการกาหนดไว้ โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิ ผลหรื อไม่ หากหน่วยงานได้ ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
แล้ วยังมีความเสีย่ งที่ไม่อาจยอมรับได้ เหลืออยูค่ วรพิจารณาต่อไปว่า เป็ นความเสีย่ งที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนันอย่
้ างไร จากนันจึ
้ งเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงพิจารณาให้ ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน ทังนี
้ ้ การบริ หารความเสีย่ งจะเกิดผลสาเร็ จได้ ต้องได้ รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากผู้บริ หาร และนาความเสีย่ งที่ยงั
เหลืออยูม่ ากาหนดวิธีการจัดการความเสีย่ งต่อไป
8.สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information & Communication)
การบริ หารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ ้นได้ และมีการถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท และได้ รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนันการให้
้
ทกุ คนภายในองค์กรมีคว าม
เข้ าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริ หารความเสีย่ งเชิงบูรณาการของบริ ษัทได้ อย่างครบถ้ วน ทัว่ ถึง จะต้ องมีการวาง
ระบบการสารสนเทศ และการสือ่ สารที่มีประสิทธิผล ทังในส่
้ วนการประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรมให้ ความรู้ รวมทังการติ
้
ดตามให้
มีการดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษั ทมี การสื่อสารผ่านการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง โดยเชิ ญ
ผู้รับผิดชอบความเสีย่ ง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้ าการบริ หารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน
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