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เรียน ท่านผ้ถอ ุ้น

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได้ใ ้ค าม �าคัญและติดตามการด�าเนินการบริ ารค ามเ ี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยได้ก�า นด 
กรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงด้านต่างๆ ใ ้มีค ามเ มาะ ม อดรับกับ ถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร ร มทั้งการ 
ก�ากับดูแลและบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กรใ ้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเ มาะ ม ภายใต้ ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย 
ได้ด�าเนนิการตามกระบ นการบริ ารค ามเ ีย่งเพือ่ใ ก้ารบริ ารจดัการค ามเ ีย่งเป็นไปอย่างมปีระ ทิธภิาพ และบรรลเุป้า มาย 
ทางธุรกิจ 

ในป 2561 คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต อ�านาจ น้าที่ ค ามรับผิดชอบที่ได้รับมอบ มายจาก
คณะกรรมการบริ ัทฯ โดย รุป าระ �าคัญของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

 • ผลักดันและติดตามการบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กรประจ�าป 2561 อย่างต่อเนื่อง พร้อมใ ้ข้อคิดเ ็นและข้อเ นอแนะ 
ในการพัฒนาการบริ ารค ามเ ี่ยง เพื่อใ ้มั่นใจ ่าการบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็น �าคัญ ร มทั้งจัดท�า 
แผนลดผลกระทบค ามเ ี่ยงจาก ถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ ่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริ ัทฯ

 • พิจารณากลั่นกรอง ใ ้ค ามเ ็นชอบในการทบท นกรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กร ได้แก่ กรอบการบริ ารค ามเ ี่ยง
ด้าน ินค้าคงคลัง และกรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค ามผันผ น
ของ ถานการณ์ราคา ัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน ร มทั้งได้ติดตามการด�าเนินงานตามกรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงต่างๆ 
ประกอบด้ ย กรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงด้านราคาและ ่ นต่างราคาระ ่างผลิตภัณฑ์กับ ัตถุดิบ กรอบการบริ าร 
ค ามเ ี่ยงด้าน ินค้าคงคลัง กรอบการบริ ารค ามเ ี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ลักเกณฑ์การพิจารณา 
การบริ ารค ามเ ี่ยงการลงทุนโครงการ อย่างใกล้ชิด เพื่อใ ้ ามารถบริ ารจัดการค ามเ ี่ยงได้อย่างมีประ ิทธิภาพ

 • พิจารณา กลั่นกรอง ใ ้ข้อคิดเ ็นและใ ้ข้อเ นอแนะต่อปัจจัยค ามเ ี่ยงองค์กรประจ�าป 2562 ใ ้ อดคล้องกับ 
ทิ ทางการด�าเนินธุรกิจ และ ถานการณ์ �าคัญที่ต้องติดตาม ทั้งภายในประเท และต่างประเท  อดคล้องกับ ถานการณ์
ที่ �าคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการด�าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และ อดคล้องกับเป้า มาย กลยุทธ์การด�าเนินงาน
ของบริ ัทฯ

 • พิจารณา ใ ้ข้อคิดเ ็น ข้อเ นอแนะการประเมินค ามเ ี่ยง มาตรการจัดการค ามเ ี่ยง �า รับการลงทุนโครงการที่ �าคัญ
ของบริ ัทฯ ก่อนการน�าเ นอพิจารณาการลงทุนโครงการต่อคณะกรรมการบริ ัทฯ 

 • พิจารณาทบท น ใ ้ค ามเ ็นชอบในการปรับปรุง ก บัตรคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง นโยบายการบริ ารค ามเ ี่ยง 
เพื่อใ ้การบริ ารค ามเ ี่ยงเป็นไปอย่างมีประ ิทธิภาพ เ มาะ มกับ ถานการณ์การด�าเนินธุรกิจของบริ ัทฯ และเป็นไป
ตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของ �านักงานคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์ (ก ล ต ) ร มทั้ง
ครอบคลมุการก�ากบัดแูลการบริ ารค ามเ ีย่งบริ ทัในเครอื บริ ทัในกลุม่ รอืกิจการอ่ืนทีบ่ริ ทัฯ ไปลงทุนอย่างมนียั �าคญั

 • ่งเ ริมใ ้พนักงานในองค์กรมีค ามตระ นักในการบริ ารจัดการค ามเ ี่ยง เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการบริ าร 
ค ามเ ี่ยง ทบท นการประเมินค ามเ ี่ยงที่อาจกระทบต่อกระบ นการท�างานเพื่อใ ้มั่นใจได้ ่ามีมาตรการรองรับ 
ในการบริ ารค ามเ ีย่งที่ �าคญั โดยก�า นดใ ก้ารบริ ารค ามเ ีย่งเป็น นึง่ในค�าบรรยายลกั ณะงาน (Job Description) 
ของพนักงานทุกคน 

รา า รร ารบร าร า ส
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ในนามคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง

(นางกรรณิการ์ งามโ ภี)
ประธานกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยง

 • นบั นนุใ ม้กีาร ร้าง ฒันธรรมการบริ ารค ามเ ีย่ง กจิกรรม ง่เ รมิการใ ค้ ามรูค้ าม �าคญัของการบริ ารค ามเ ีย่ง
ทั่ ทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริ ัทฯ ผู้บริ าร จนถึงพนักงานทุกระดับ

 • ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการบริ ารค ามเ ี่ยงได้ปฏิบัติ น้าที่ตามขอบเขต อ�านาจ และ น้าที่ที่ระบุในก บัตรของคณะกรรมการบริ าร
ค ามเ ี่ยงอย่างครบถ้ น ในการก�ากับดูแล พิจารณากลั่นกรอง ใ ้ข้อเ นอแนะ ร มทั้งติดตามการบริ ารค ามเ ี่ยงองค์กร
อย่าง ม�า่เ มอ เพื่อใ ้บริ ัทฯ บรรลุ ัตถุประ งค์ และเป้า มายของบริ ัทฯ ร้างมูลค่าเพิ่มใ ้แก่ผู้ถือ ุ้นและผู้มี ่ นได้เ ีย 
ของบริ ัทฯ


