กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จัดทาขึ ้นเพื่อกาหนดกรอบขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบของ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยมุง่ ให้ เป็ นกลไกที่มีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปโดยสอดคล้ องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการนี ้ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง จะปฎิบตั ิหน้ าที่ในการกากับดูแลโดยการรับทราบและสอบทานความเสี่ยง ให้ ความเห็นหรื อ
ข้ อเสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม
2. องค์ ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2.2 กรรมการบริ หารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่เป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่านดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้แต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 1 ท่าน
3. วาระในการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท
4. การพ้ นจากตาแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
4.1 พ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
4.2 ลาออก
4.3 ตาย
4.4 คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
5. ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1 อานาจ

1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยง โดยคณะทางาน
ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องระดับตังแต่
้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายขึ ้นไป
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจขอให้ สว่ นงานต่างๆของบริ ษัทฯ ชี ้แจงข้ อมูลเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อเชิญให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมการประชุมกับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อชี ้แจงหรื อให้ ข้อมูลด้ วยวาจาสาหรับความเสี่ยงและการ
ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเห็นควร ทังนี
้ ้ ให้ ถือเป็ น
หน้ าที่ของผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับเชิญ สอบถาม หรื อขอข้ อมูล ในการ
ที่จะต้ องให้ ความร่ วมมือกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
5.2 หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบริ หารความเสี่ยง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท

เพื่ออนุมตั ิ
2. ดูแล เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล

และปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงได้ รับการบริ หารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ยงภายในบริ ษัทอย่าง

ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้ อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. รายงานผลการประชุมที่มีนยั สาคัญและเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
6. ปฎิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงที่มี

ความสาคัญ
6. การประชุม
1. ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตามความจาเป็ นและ

เหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้ องมีกรรมการบริ หารความเสี่ยงเข้ าร่ วม

ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการ จึงถือเป็ นองค์ประชุม
7. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะต้ องรายงานผลการปฎิบตั ิหน้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท

