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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ดีของบริ ษทั ฯ (Good Corporate Governance)
และของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
กิจการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับระบบบริ หารคุ ณภาพและการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 9001, ISO
14001) ที่บริ ษทั ดาเนิ นการอยูแ่ ล้ว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk
Management Committee: RMC) เพื่อดาเนินการบริ หารจัดการความเสี่ ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO
Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) โดยสอดคล้องเชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ เพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าวในนามของคณะกรรมการบริ ษทั

2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยคัดเลื อกจากกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ รวมอย่างน้อย 3 คน โดยกาหนดให้กรรมการอิสระ
เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจานวน 1 คน

3. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มี วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 1 ปี และจะแต่งตั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
3.2 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจได้รับการแต่ งตั้ง กลับเข้า มาดารงตาแหน่ งต่ อไปได้อีก ตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3.3 ในกรณี ที่ก รรมการบริ หารความเสี่ ยงท่านใดลาออก หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จาก
ตาแหน่ ง คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนิ น การตามวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ เพื่ อ ทดแทนกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ พ ้น จากต าแหน่ ง นั้น
กรรมการใหม่จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งตนแทน
เท่านั้น
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4. กำรประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุ ม อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง และมีอานาจใน
การเรี ยกประชุ มเพิ่มได้ตามความจาเป็ น โดยองค์ประชุ มประกอบด้วย กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
4.2 ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มาประชุ มเลือก
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4.3 จัดให้มีการประชุมร่ วมระหว่างคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นร่ วมกัน
4.4 การลงมติของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กระทาได้โดยถื อเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็ น และไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
4.5 ให้ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผู ้จ ั ด ส่ งหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ล่ วงหน้า ก่ อนวัน ประชุ ม ไม่ น้อยกว่า 3 วัน พร้ อมเอกสารประกอบ เพื่ อให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีเ วลาในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ในกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วน สามารถแจ้ง
การนัดประชุ มโดยวิธี การอื่ น หรื อกาหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่า นั้นได้ และให้เลขานุ การคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
4.6 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถเชิ ญผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทราบได้

5. หน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
5.1 พิจารณาสอบทาน และนาเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง ให้แก่ คณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ รั บ ทราบ รวมทั้ง รายงานความเสี่ ย งและการจัด การความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
5.3 กากับดู แลกิ จการการพัฒนาและการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์กรและมีการปฏิ บตั ิตาม
อย่างต่อเนื่อง
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5.4 สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีส าระสาคัญ และดาเนิ นการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็ นผูส้ อบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสมต่ อการจัดการความเสี่ ย ง
รวมทั้งการนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
5.6 ให้คาแนะนาและคาปรึ กษากับคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง (RM team) เพื่อพัฒนาระบบ
การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรื อเพื่อทาหน้าที่จดั การการบริ หารความ
เสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.7 ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

6. กำรรำยงำน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
--------------------------------------------กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงฉบับนี้ ได้รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ

บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

หน้า 3

