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กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Management Committee)
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง จัดทาขึน้ เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงานด้ านการกากับ
ดูแลความเสี่ยงของบริ ษัท รวมทัง้ กาหนดโครงสร้ างบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
กิจกรรมการกากับความเสี่ยง และองค์ประกอบของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทดาเนิน
กิจการต่างๆ ให้ บรรลุความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นกลไกที่มีประสิทธิภาพใน
การกากับดูแลความเสี่ยงของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่เป็ นสากล เพื่อให้ มี
การบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ และเป็ นบูรณาการอันจะช่วยส่งผลให้ บริ ษัทเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และรักษาหรื อสร้ างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวมของบริษัท
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้ วยสมาชิกที่เป็ นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้ วย
ผู้บริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้ องซึ่งแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยจานวน 3 ท่าน
และจะพ้ นตาแหน่งได้ เมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการ หรื อ กรรมการ
อิสระ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารของบริ ษัท และ/หรื อคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมี
กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก ากับ ดูแลความเสี่ ยงสามารถแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท 1 คน ท าหน้ าที่ เลขานุก าร
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
3. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงแนวโน้ มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
ทังความเสี
้
่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ประการดังนี ้
- ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั กิ าร
- ความเสี่ยงด้ านการเงิน
- ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้ านการทุจริตคอร์ รั่ปชัน่
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3.2. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยรวม โดยให้ การประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ยงของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
3.3. กาหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริ ษัท
3.4. กาหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิเป็ น
เกณฑ์ในการปฏิบตั งิ าน ในสถานการณ์ตามเสี่ยงแต่ละประเภท
3.5. กากับดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากลยุทธ์
การบริ หารความเสี่ยง ได้ นาไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบตั ติ ามนโยบายที่กาหนด ตลอดจนควบคุมและกากับดูแลในภาพรวม
3.6. มีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทัว่ องค์กร
3.7. คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง ต้ องรายงานผลการดาเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้ อที่กาหนดไว้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษั ทได้ รับทราบและตระหนักถึงปั จจัยต่างๆ ที่อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสถานะ การดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.8. พิจารณาและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.9. เรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
4. การประชุม
4.1. องค์ ป ระชุ ม ของคณ ะกรรมการก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง ต้ องไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของสมาชิ ก
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
4.2. กาหนดให้ มีการประชุมไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
4.3. คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง อาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้ า
ร่วมการประชุมได้ ตามความจาเป็ น
4.4. การลงมติในเรื่ องใดต้ องได้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นัน้ ๆ
4.5. เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง มี หน้ าที่รับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
การประชุม ได้ แก่ การจัด เตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึ ง
การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กับกรรมการกากับดูแลความเสี่ยง
ทุกท่าน ในระยะเวลาที่ เพี ยงพอก่อนวันประชุม หรื ออย่างน้ อย 7 วันก่อนการประชุม และต้ องจัดทา
รายงานการประชุม ส่งให้ กับ คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงภายใน 14 วันทาการภายหลังการ
ประชุมเสร็จสิ ้น
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กฏบัตรคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ยงนี ้ได้ รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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