บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

กฎบัตร
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี' ยง

ได้รับอนุมตั ิโดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 6/2562 เมือวันที 19 มิถุนายน 2562
มีผลบังคับใช้
ตังแต่วนั ที 19 มิถุนายน 2562 เป็ นต้นไป

บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี' ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ ง ความสํา คัญของการกํากับ ดู แลกิ จการที ดี (Good Corporate
Governance) และเพือให้สอดคล้องกับการปฏิ บตั ิตามหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิมเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.
2551 จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ดังนี

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง จัดตังขึนเพือทําหน้าทีสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ หน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้านธรรมาภิบาลและการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ซึ งจะ
ช่วยสนับสนุ นการดําเนิ นกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ เพือ
เป็ นการสร้างมูลค่าเพิม ความเชือมันให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน

2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี ยง และกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ ห ารความเสี ยง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื น ทังที มี ฐานะเป็ นพนักงาน หรื อ
ลู กจ้างของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลภายนอก ให้ดาํ รงตําแหน่ งดังกล่าว ทังนี ต้องมีความรู ้ และประสบการณ์
เพียงพอทีจะทําหน้าทีด้านธรรมาภิบาลและการบริ หารความเสี ยง

3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติแต่งตัง และเมือครบวาระ หากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีมติแต่งตัง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงชุ ดใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความ
เสี ยงชุ ดเดิ มปฏิ บตั ิ หน้าที ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะแต่งตังคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและ
บริ หารความเสี ยงชุ ดใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงชุ ดเดิมทีหมดวาระลง ใน
การแต่งตังต้องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความ
เสี ยงชุ ดเดิ ม ทังนี กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงซึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตังใหม่อีกได้
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3.2 ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงว่างลง เพราะสาเหตุอืนนอกจากถึง
คราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตังกรรมการธรร
มาภิบาลและบริ หารความเสี ยง แทนตําแหน่งทีว่างในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คราวถัดไป บุคคล
ซึ งเข้าเป็ นกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที
เหลืออยูข่ องกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงทีตนแทน
3.3 กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง พ้นจากตําแหน่งเมือ
(ก) ครบกําหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ทีลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้แจ้งต่อ
บริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม
4.1 วาระการประชุม มีการกําหนดวัน เวลา สถานที และวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
7 วัน พร้อมเอกสารประกอบทีเพียงพอ และต้องจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 จํานวนครังการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี ยง ต้องประชุ มกันอย่าง
น้อยปี ละ 2 ครัง และอาจเรี ยกประชุมเพิมเติมตามความจําเป็ น
4.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ในการประชุ มคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ต้องมีกรรมการ
ธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี ยงมาประชุ มไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํา นวนกรรมการธรรมาภิ บาลและ
บริ หารความเสี ยงทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ทีประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หาร
ความเสี ยงไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง
ทีมาประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
4.4 การลงคะแนนเสี ยง มติทีประชุ มคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ให้ถือเสี ยงข้าง
มากของกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยงทีเข้าร่ วมประชุ ม กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หาร
ความเสี ยงคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยงในการลงคะแนน ทังนี กรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง ทีมี
ส่ วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา ไม่มีสิทธิ แสดงความเห็นและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
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5. อํานาจดําเนินการ
5.1 มีอาํ นาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที เกี ยวข้องมาชี แจง ให้ความเห็ น ร่ วมประชุ ม
หรื อส่ งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
5.2 ปรึ กษาจากผูเ้ ชี ยวชาญ หรื อทีปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างทีปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
5.3 มีอาํ นาจแต่งตังคณะทํางาน เพือดําเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริ หารความเสี ยงทังองค์กร

6. หน้ าทีแ' ละความรับผิดชอบ
6.1 ด้ านธรรมาภิบาล
6.1.1 กํา หนด ทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการ หลัก การกํากับดู แลกิ จการ
จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์
รั ปชัน และระเบี ยบปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ยบ ประกาศ ข้อบังคับ และ
กฎหมายทีเกียวข้องอย่างต่อเนือง
6.1.2 กําหนดแนวทางการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดู แลกิ จการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน
พร้อมทังติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6.1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน
6.1.4 ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี ยง และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6.1.5 ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
6.2 ด้ านการบริหารความเสี' ยง
6.2.1 พิ จ ารณาสอบทาน และนํ า เสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี ยง ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
6.2.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี ยงทียอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื อรั บ ทราบ รวมทังรายงานความเสี ยงและการจัด การความเสี ยงที สํ า คัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างสมําเสมอ
6.2.3 กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี ยงอย่าง
ต่อเนื อง เพือให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี ยงทีมีประสิ ทธิ ภาพทัวทังองค์กรและมีการปฏิ บตั ิตาม
อย่างต่อเนือง
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6.2.4 สอบทานรายงานการบริ หารความเสี ยง เพือติดตามความเสี ยงทีมีสาระสําคัญ และดําเนินการ
เพือให้มนใจว่
ั า องค์กรมีการจัดการความเสี ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6.2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี ยวกับความเสี ยงทีสําคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็ นผูส้ อบทานเพือให้มนใจว่
ั า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี ยง
รวมทังการนําระบบการบริ หารความเสี ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัวทังองค์กร
6.2.6 ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษากับคณะทํางานธรรมาภิ บาลและบริ หารความเสี ยง (CG&RM
Team) เพือพัฒนาระบบการบริ หารความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.2.7 ปฏิบตั ิการอืนใดเกียวกับการบริ หารความเสี ยงทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

7. การรายงาน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริ หารความเสี ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง
--------------------------------------------กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและบริ หารความเสี ยงฉบับนี ได้รับ อนุ ม ตั ิ โดยมติ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 6/2562 เมือวันที 19 มิถุนายน 2562 โดยมีผลใช้บงั คับตังแต่วนั ที 19 มิถุนายน
2562 เป็ นต้นไป

ลงชือ
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(นายบุณยสิ ทธิ` โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
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