กฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

(ได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที ่ 1/2562 เมื ่อวันที ่ 24 ม.ค. 2562)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กลัน่ กรองงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นการถ่วงดุลอํานาจการดําเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร (Business Unit) ให้ สามารถบริ หารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะนําไปสู่
“โอกาส” หรื อ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะทําหน้ าที่กําหนด
กรอบการบริ หารความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กําหนดกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง ติดตาม และ
รายงานประเด็นความเสีย่ งได้ อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจ
คาดหมายต่อองค์กร พร้ อมส่งเสริ มให้ ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานในกลุม่ บริ ษัทฯ
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัท จํานวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. วาระการดํารงตําแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่พ้น
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดย
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกผู้ท่ีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ใน
ตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนเข้ าแทน
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4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ าน
การดําเนินงาน ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทําคู่มือแนวทางการ
จัดการบริ หารความเสีย่ ง
2) สือ่ สารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง แก่ทกุ หน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้ อมจัดให้
มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงของบริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อยอย่าง
สมํ่าเสมอ ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทางป้องกัน และ
วิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบตั ิ โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
5) ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เป็ นประจํา
ทุกปี
6) มีอํานาจขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องเกี่ยวเนื่อง
กับการบริ หารความเสีย่ งได้
5. การประชุม
1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้ องให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอํานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่ม
ได้ ตามความจําเป็ น
2) ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสีย่ งคน
หนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นหรื อเร่งด่วน จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้
4) ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องมีกรรมการร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะถือเสียงข้ างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึง่ คนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ข้ าด ทัง้ นี ้
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาหรื อลงมติ
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6. การรายงาน
1)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะต้ องรายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่และข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลังจากที่มีการประชุม
2) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับ เพื่อการดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขได้ ทนั
ต่อเวลา
3) จัดทํารายงานการทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจําปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) จํานวนครัง้ ในการประชุม
(2) จํานวนครัง้ ที่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งแต่ละคนเข้ าร่วมประชุม
(3) ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว้

7. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะทบทวนกฎบัตรนี ้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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