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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วย
กลั่นกรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร (Business Unit) ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อันจะนาไปสู่ “โอกาส” หรือ
“อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาหน้าที่กาหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ติดตาม และรายงานประเด็นความเสีย่ ง
ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติท่ีผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อองค์กร พร้อม
ส่งเสริมให้ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความโปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
และ/หรือพนักงานในกลุ่มบริษัท
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริษัท จานวน 1 คน ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. วาระการดารงตาแหน่ง
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พน้
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดย
จะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท
3) กรณีท่ีตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกผูท้ ่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเข้าเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าแทน
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4. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1) กากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
2) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ เป็ นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทในระยะยาว พิจารณากาหนด
กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดทาคู่มือแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง
3) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทกุ หน่วยงานในองค์กรในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้
มี การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Assessment) วิ เคราะห์และทบทวนความเสี่ ยงของบริษั ท และบริษั ทย่ อยอย่ าง
สม่าเสมอ พร้อมจัดทาตัวชีว้ ดั ด้านความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
4) กากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
รวมทัง้ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
แนวทางในการควบคุม หรือบรรเทาเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และแผนการปฏิบตั ิงาน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สาคัญซึ่ง
อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
6) มีอานาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารความเสี่ ยงได้ ตลอดจนอาจเชิ ญผู้ท่ี เกี่ ยวข้องเข้าร่วมประชุ ม เพื่ อชี ้แจงและให้ข้อมูลตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
7) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8) แต่งตัง้ คณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานด้านบริหารความเสี่ยงได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
9) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็ นประจา
ทุกปี
10) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่ องมื อต่ างๆ อย่ างต่ อเนื่ อง ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงในองค์กร
11) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. การประชุม
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีอานาจในการเรียกประชุมเพิ่ม
ได้ตามความจาเป็ น
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2) ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคน
หนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้
4) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
5) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด ทั้งนี ้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ
6. การรายงาน
1)
2)

3)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลังจากที่มีการประชุมหรือตามที่เห็นเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลาดับ เพื่อการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
ทันต่อเวลา
จัดทารายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมาต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) จานวนครัง้ ในการประชุม
(2) จานวนครัง้ ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
(3) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้

7. การทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนกฎบัตรนีท้ กุ ปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เป็ นประจาทุกปี อย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
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