กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดทาขึน้ เพื่อกาหนดกรอบการทางานด้านการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ กาหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกิจกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ เป็ น
กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการกากับดูแลโดยการรับทราบ สอบทานความเสีย่ ง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุน
อันเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารความเสีย่ งในภาพรวมของบริษทั ฯ
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั ฯไม่น้อยกว่า 2 คน โดย
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อาจพิจารณาให้มี
บุคคลภายนอกมาช่วยงานในตาแหน่งใดก็ได้
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอานาจแต่งตัง้ เลขานุการคณะบริหารความเสีย่ ง สมาชิกอื่นของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ดังนี้
ก.) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ข.) ทีป่ รึกษา
ค.) ผูบ้ ริหารสูงสุด ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง (ถ้ามี)
ง.) ผูบ้ ริหารสูงสุด ฝ่ ายงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)
3. สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีความรู้ ความชานาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความเสีย่ งโดยรวม
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ เว้น
แต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น และทัง้ นี้ ไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยเมื่อครบวาระ สามารถได้รบั
แต่งตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งในวาระใหม่ได้
2. การพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็ นไปในหลักเกณฑ์เดียวกับกรรมการของบริษทั ฯ
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. จัดทานโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ซึง่ จะครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ทีส่ าคัญ เช่น
ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณา
2. จัดทากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสีย่ งของบริษทั ฯให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ดูแล และสนับสนุนให้มกี ารสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯเป็ น
ประจาอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปั จจุบนั
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4. รายงานความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ รวมถึงสถานะของความเสีย่ ง แนวทางในการจัดการความเสีย่ ง ความ
คืบหน้า และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯรับทราบอย่างสม่าเสมอ
5. สือ่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูล และประสานงานเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
6. มีอานาจตัดสินใจในการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีอานาจในการ
เข้าถึงข้อมูลของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7. ให้คาแนะนา และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายจัดการ และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ในการ
บริหารความเสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิม่ ได้ตาม
ความจาเป็ น
2. ในการประชุม จะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
3. ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการบริหารความเสีย่ งไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้กรรมการแต่ละคนมีสทิ ธิออก
เสียงได้คนละ 1 เสียง ในกรณีทเ่ี สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าด
อีก 1 เสียง
5. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จาต้องได้รบั การออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินนั ้
6. ให้มกี ารจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่ละครัง้ หลังจากวันประชุมนัน้
การรายงาน
รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อสร้างความมันใจว่
่ า คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ทราบ
และตระหนักถึงปั จจัยต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะความเสีย่ งของกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ นโยบาย
และระบบการบริหารความเสีย่ งได้นาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อบริษทั ฯ
การประเมิ นผลงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ งแต่ละคน จะทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่
กาหนดไว้
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะรวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทัง้
รายงานปั ญหาอุปสรรค ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ และความเห็นเสนอแนะ
(ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
(ปรับปรุงครัง้ ที ่ 3 เมือ่ วันที ่ 20 มกราคม 2565)
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