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3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดย

เสนอแนะให้เพิ่มการก้าหนดช่วงเวลาการรายงานฯ ให้เหมาะสม และแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงช่วงเวลา
ที่ต้องรายงาน เพื่อให้รายงานได้อย่างครบถ้วน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายก้ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(Compliance Policy) และแผนการด้าเนินงาน โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ วางโครงสร้างหน่วยงาน และก้าหนดบทบาทหน้าที่
การปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพื่อให้มั่นใจว่า
กฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ้าปี 2562 และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน

- เห็นชอบการก้าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ้าปี 2563
ตลอดจนทบทวนการก้าหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ 

คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก้ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การก้ากับดูแลบริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน 

ในนามคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งทุกท่าน
เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีนางกรรณิการ ์ งามโสภี เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ได้แก่ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ซึ่งด ารงต าแหน่งแทน                 
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  และนายวิทูร ซื่อวัฒนากุล ซึ่งด ารงต าแหน่งแทน นายเสกสรร อาตมางกูร 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปี 2562 มีการประชุม 6 ครั้ง ทั้งนี้ สามารถสรุป
สาระส าคัญของการปฏิบัติงานในปี 2562 ได้ดังต่อไปนี้ 

               1. ก ากับดูแล ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แก่ฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ าปี 2562  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงองค์กรครอบคลุมประเด็นส าคัญ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายไตรมาส 

               2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แผนการด าเนินงานและผลการทบทวนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาปรับปรุงการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้
กระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามหลักการควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

              3. พิจารณาอนุมัติการบริหารความเสี่ยงโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนี 
ช้ีวัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงโครงการ ครอบคลุมประเด็นส าคัญ และสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

              4. พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ในการเปลี่ยนแปลงกรอบการ
ลงทุนและขอบเขตการบริหารจัดการโครงการ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ แห่งที่ 2 โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง
ครอบคลุมการด าเนินงานตลอดโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

               5. พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่มีความส าคัญ และเกิดผลกระทบ
สูงเช่น ความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง ด้านส่วนต่างราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการ
ด าเนินงานกับบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ด้านการลงทุน  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย และกระบวนการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

              6. พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นปัจจัยการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่ส าคัญทางธุรกิจ ภายใต้บริบทการด าเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัทฯ 

              7. ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ 
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในระดับหน่วยงานและองค์กร  

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2562
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  8. พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งคณะ และรายบุคคล และมีการรายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท 
ได้รับทราบ

        บริษัทฯ ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้มีการหามาตรการลดผลกระทบความเสี่ยง โดยมีการติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอยู่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

                ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  

            (นางกรรณิการ์ งามโสภ)ี
         ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจําป 2562
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