กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงจัดตั้งขึ้ นเพื่อช่ วยสนับสนุ น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการกาหนดนโยบายด้าน
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม เพี ย งพอ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และก ากับ ดู แ ลให้ มี ร ะบบหรื อ
กระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยรวมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

2.

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยจานวนสมาชิ กจานวนอย่างน้อย
3 คน โดยเลื อกจากกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะพิ จารณาแต่งตั้งสมาชิ ก ที่ มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในคราวเดียวกัน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงมีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มี จริ ยธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ยงพอที่ จะอุทิ ศความรู ้ ความสามารถ และปฏิ บัติ หน้าที่
แก่บริ ษทั ฯ ได้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม) และไม่มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามที่ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อเข้าเป็ น
หุ ้ น ส่ ว น หรื อ กรรมการในนิ ติ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การอัน มี ส ภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน
กับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น

3.

วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดารงตาแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้งเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงใหม่ทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งแรกหลังการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกาหนดวาระการยดารงตาแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กาหนดทิ ศทางธุ รกิ จที่ ชดั เจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปั จจัยความเสี่ ยงที่ สาคัญ พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์
ในการบริ หารความเสี่ ยงนั้นและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ฯ (Risk Appetite)
2. กาหนดนโยบายของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางปฏิ บัติในส่ วนงานต่ าง ๆ ตามความรั บ ผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุ มความเสี่ ยงอย่างน้อ ย
4 ประการ ดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสี่ ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
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(ค) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
กากับดูแลให้มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่ อสารอย่างทัว่ ถึง และพนักงานได้ปฏิบตั ิตามมาตรการเหล่านั้น
อย่างต่อเนื่อง
ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสารวจ
ความเสี่ ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ
สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ ทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
จัดให้มีความเห็ นทางวิชาชี พจากที่ ปรึ กษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่ องที่ ตอ้ งพิจารณาด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ กรณี ที่
มีความจาเป็ น
ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องจัดให้มีการประชุม ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมโดยอย่างน้อยปี ละ
2 ครั้ง
2. วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ ม จะต้อ งจัด ส่ งให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงล่ ว งหน้าก่ อ น
การประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็ นกรณี
จาเป็ นเร่ งด่วน

6.

องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้
ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนใดคนหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นประธาน
ในที่ประชุม
2. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะถือตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม กรรมการ
ที่ มี ส่ ว นได้เสี ย ในเรื่ อ งใดจะต้อ งไม่ เข้าร่ ว มในการพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

7.

การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องรายงานผลการปฏิ บัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยสม่ าเสมอ และ
จัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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