รายงานคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
เรีียน ท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความยั่่ง� ยืืนและความเสี่่ย� ง
(“SRMC”) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่และผู้้บ� ริิหารระดัับ
สููงของสายงานหลัักและธุุรกิิจหลัักของกลุ่่�มบริิษัทั มีีการประชุุมจำนวน
5 ครั้้ง� และรายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และคณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบ โดยรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุม
ของ SRMC แต่่ละท่่าน และสรุุปการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
SRMC ที่่�สำคััญ ซึ่่�งได้้ดำเนิินการในรอบปีีบััญชีี 2564 มีีดัังนี้้�
• นายกำพล ปุุญโสณีี	
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	ประธานกรรมการ SRMC
• นายบััณฑิิต ม่่วงสอนเขีียว
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นายกรธวััช กิ่่�งเงิิน
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นายวิิชััย มหััตเดชดุุล
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นางมณฑา เลขะวััฒนะ*
เข้้าร่่วมประชุุม 3/3 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นายพนม พรมมิิรััตนะ
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นางภาฝััน จิิตต์์มิิตรภาพ
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
• นางสาวจัันทรเพ็็ญ ถาวรเจริิญพนธ์์ เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการ SRMC
หมายเหตุุ * ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการ SRMC เมื่่อ� วัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
และได้้เข้้าร่่วมประชุุม SRMC เริ่่�มตั้้�งแต่่การประชุุม SRMC ครั้้�งที่่�
3/2564 ในเดืือนมีีนาคม 2564 เป็็นต้้นไป

ผลการปฏิิบััติิงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
•	กำหนดและทบทวนกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของทั้้�งองค์์กร
ให้้สอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์การดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทและ
สภาพแวดล้้ อ มที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป ทั้้� ง นี้้� ในรอบปีี บัั ญ ชีี 2564
คณะกรรมการ SRMC ได้้ปรัับประเภทความเสี่่�ยงหลัักของธุุรกิิจ
โดยกำหนดให้้ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำกัับ
ดููแลกิิจการ (Environmental, Social and Governance Risk
หรืือ ESG Risk) เป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงหลัักของธุุรกิิจ และได้้นำ
ความเสี่่ย� งด้้านคอร์์รัปชั
ั นั รวมอยู่่�ในความเสี่่ย� ง ESG ดัังกล่่าว รวมทั้้�ง
กำหนดให้้ฝ่่ายงานและบริิษััทย่่อยดำเนิินการประเมิินความเสี่่�ยง

และจััดทำแผนบริิหารความเสี่่ย� ง ESG ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� อย่่างเหมาะสม
นอกจากนี้้� คณะกรรมการ SRMC ได้้ปรัับมููลค่่าของตััวเงิินที่่�ใช้้ใน
การวััดระดัับผลกระทบ (Impact) ของกลุ่่�มบริิษััท โดยพิิจารณา
จากจำนวนเงิินที่่มีี� ผลกระทบต่่อรายได้้ (Revenue) และ/หรืือกำไร
สุุทธิิ (Net Profit) ของแต่่ละบริิษััทย่่อยตามงบประมาณที่่�ตั้้�งไว้้ใน
แต่่ละปีีงบประมาณ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััท
ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
•	กำกัับดููแลให้้ฝ่า่ ยงานและบริิษัทั ย่่อยของกลุ่่�มบริิษัทั วิิเคราะห์์ความ
เสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ครอบคลุุมทั้้�งความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ ความ
เสี่่�ยงทางการเงิิน ความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงาน ความเสี่่�ยงจาก
ปััจจััยภายนอก และความเสี่่ย� ง ESG อย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งประเมิิน
แนวโน้้มของผลกระทบที่่อ� าจมีีต่่อองค์์กร เพื่่�อจััดลำดัับความสำคััญ
กำหนดแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และจััดทำแนวทางควบคุุม
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวนั้้�นอย่่างเหมาะสม เพื่่�อบริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�
ในระดัับที่่�บริิษััทยอมรัับได้้หรืือลดโอกาสที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยงขึ้้�นใน
อนาคต โดยในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2564 คณะกรรมการ SRMC มุ่่�งให้้ความ
สำคััญต่่อการติิดตามความเสี่่ย� งต่่างๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ที่่มีี� แนวโน้้มรุุนแรงต่่อเนื่่�องจาก
ปีีก่่อนหน้้า ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging
Risk) ที่่�ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
ในรอบปีีบััญชีี 2564
•	ติิดตามและทบทวนการดำเนิินงานตามแผนการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�กำหนดขึ้้�นสำหรัับรอบปีีบััญชีี 2564 และมีีการปรัับ
เปลี่่ย� นระหว่่างไตรมาสให้้สอดคล้้องกัับปััจจััยแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็น
ไปตามแนวทางควบคุุมความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มบริิษััท โดย
คณะกรรมการ SRMC ได้้จััดทำรายงานเพื่่�อนำเสนอประเด็็นความ
เสี่่ย� งสำคััญของฝ่่ายงานและบริิษัทั ย่่อยที่่ฝ่� า่ ยจััดการได้้มีีการกำกัับ
ดููแล ทบทวน และติิดตามในแต่่ละไตรมาส ต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่่�อสอบทาน ก่่อนนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
รัับทราบและให้้ความเห็็นเพิ่่�มเติิมเป็็นประจำทุุกไตรมาส

ผลการปฏิิบััติิงานด้้านการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
•	จััดทำแผนงานและกำหนดเป้้าหมายการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
โดยรวมของกลุ่่�มบริิษัทั ในมิิติด้ิ า้ นเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารจััดการความยั่่ง� ยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั
ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำหนดขึ้้น� และสอดคล้้องกัับแผนกลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
• สนัับสนุุนการจััดทำนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
พััฒนาเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน 6 ฉบัับ ได้้แก่่ นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง
นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน นโยบายบริิหารห่่วงโซ่่อุปุ ทาน จรรยาบรรณ
ธุุรกิิจของคู่่�ค้้า นโยบายการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม พลัังงาน และสัังคม
และนโยบายความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำงาน เพื่่�อเป็็นกรอบและแนวปฏิิบััติิให้้แก่่ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานของกลุ่่�มบริิษัทั ถืือปฏิิบัติั ใิ นการทำงาน และให้้ความร่่วมมืือ
ในการดำเนิินกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อร่่วมสนัับสนุุนให้้แผนงานด้้าน
การพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั สำเร็็จตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวที่่�ได้้รัับการ
อนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ในเดืือนพฤษภาคม 2564
แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้รัับทราบและทำความ
เข้้าใจ ผ่่านการแจ้้งข้้อมููลทางอีีเมล จััดทำสื่่อ� ประชาสััมพัันธ์์ภายใน
องค์์กร และคลิิปวิิดีีโออบรมผ่่าน PacD Application
• แต่่งตั้้�งคณะทำงานบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยผู้้�แทนจากฝ่่ายงานหลัักและบริิษััทย่่อย เพื่่�อเป็็นกลไกในการ
สนัับสนุุนและติิดตามให้้ฝ่่ายงานและบริิษััทย่่อยดำเนิินงานตาม
แผนงานด้้านการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยคณะทำงานดัังกล่่าว
ได้้รายงานความคืืบหน้้าของการดำเนิินงานของฝ่่ายงานและบริิษัทั
ย่่อยแก่่คณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการ SRMC ได้้รายงาน
ผลการดำเนิินงานในภาพรวมแก่่คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส

•	ดููแลและสนัับสนุุนการจััดทำข้้อมููลการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนของ
กลุ่่�มบริิษััทเพื่่�อเปิิดเผยในแบบ 56-1 One Report อย่่างถููกต้้อง
เหมาะสม และครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด โดยข้้อมููลดัังกล่่าว
ได้้ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการ SRMC และคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
•	ติิดตามและสนัับสนุุนให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลการพััฒนาเพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััท เช่่น กรอบการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้อง และผลการดำเนิินงานตามแผน
งานการพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของกลุ่่�มบริิษัทั และ
สาธารณชนได้้รับั ทราบผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในหััวข้้อ “การพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืน” ซึ่่�งได้้จััดทำหน้้าเว็็บไซต์์ดัังกล่่าวขึ้้�นใหม่่ในรอบปีี
บััญชีี 2564
นอกจากนี้้� คณะกรรมการ SRMC ดำเนิินการทบทวนกฎบััตรและ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี 2564 เพื่่�อนำผลการประเมิินและ
ข้้อเสนอแนะที่่�ได้้รัับจากแบบประเมิินมาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
โดยสรุุป คณะกรรมการ SRMC มีีความเห็็นว่่า ในรอบปีีบััญชีี 2564
กลุ่่�มบริิษัทั ได้้มีีการติิดตามและบริิหารจััดการความเสี่่ย� งอย่่างสม่่ำเสมอ
ส่่งผลให้้กลุ่่�มบริิษััทสามารถควบคุุมความเสี่่�ยงสำคััญของฝ่่ายงานและ
บริิษัทั ย่่อยให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ รวมทั้้�งได้้ดำเนิินการตามแผนงาน
การพัั ฒ นาเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืนของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ทั้้� ง ในมิิ ติิ ด้้ า นเศรษฐกิิ จ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการบริิหารความเสี่่�ยงและผลการ
ดำเนิินงานของงานด้้านการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มบริิษััท
ปรากฏในหััวข้้อ “การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง” และ “การขัับเคลื่่อ� น
ธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน” ในแบบ 56-1 One Report ฉบัับนี้้�
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