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วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดนโยบายด้านการ
บริห ารความเสี่ ย งให้ค รอบคลุม ทั้งองค์ก ร โดยอาศัย หลัก การพื ้น ฐานของการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance) ให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม
โดยกาหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ค้ วามชานาญด้านการบริหารความ
เสี่ ย ง หรือ มี ค วามรู ค้ วามช านาญในอุต สาหกรรมที่ บ ริษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้งนี ้ค ณะกรรมการบริ ห าร ความเสี่ ย ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุดที่ดแู ลส่วนงานบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
กำรแต่งตัง้ วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นตำแหน่ง
1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ (คราวละ 3 ปี นับ
จากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ )
2. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถ
ดารงตาแหน่งได้จนครบวาระ อาทิ เช่น พ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริษัทฯ หรือการครบวาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่กาหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ซึ่งมีผลให้จานวนกรรมการไม่ครบ
ตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง
ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และดารงตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ ตนเข้ามาแทน
3. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณ สมบัติห รือมี ลัก ษณะต้อ งห้ามตามพระราชบัญ ญั ติบ ริษั ท มหาชนจ ากัด (รวมทั้งที่ ได้รับ การแก้ไข
เพิ่มเติม)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยตรง ตามหน้าที่ แ ละความ
รับผิ ดชอบที่ ได้รบั มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงต้องมีความรับ ผิ ดชอบ ในการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก
1. พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมตั ิ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็ นผูป้ ฏิ บัติตามนโยบายและแนวทางที่
วางไว้ รวมถึงกาหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิ จารณา และให้ความเห็นในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับ ได้ (Risk Appetite) และความเบี่ ยงเบนของ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของบริษัท
3. ทบทวน และปรับปรุ งระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทัง้ ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และแนวทางที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดาเนินธุรกิจตามแนวทาง
ของหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดาเนินการกรณีท่ีระดับความเสี่ยง
ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่ มการติดตามความเสี่ยงที่ มีความสาคัญ ต่อบริษัท และดาเนิ นการให้
บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชีแ้ จงข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชีแ้ จง หรือให้ขอ้ มูลด้วยวาจา สาหรับความเสี่ยง และการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเห็ น ควร ทั้งนี ้ให้ผู้บ ริ ห าร และเจ้าหน้า ที่
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั เชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็ นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. กากับดูแล รวมทัง้ สนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้
เพียงพอเหมาะสม
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร โดยมีการกาหนดวาระการประชุมและแจ้งให้
กรรมการทราบล่วงหน้าและให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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3. ในกรณี ท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหลือเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็ นประธานในการประชุม
4. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
5. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่ เป็ นผูท้ ่ีมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนัน้ ๆ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมใน
วาระการประชุมนัน้ ๆ และขอข้อมูลตามความจาเป็ น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
7. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่บนั ทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม
กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทารายงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่บริษัทเผชิญอยู่ และปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงของบริษัท
ในอนาคต อย่างน้อยไตรมาสละครัง้
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งกาหนดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ ยงทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อสอบทานการปฏิ บัติงานในหน้าที่ ข องคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นีเ้ พื่ อนาผลการประเมินมาปรับปรุ ง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้
กำรทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะท าการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่ างสม่ าเสมอ
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเนือ้ หาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้นไป และจะทาการ
ทบทวนประจาทุกปี
...............................................................
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานคณะกรรมการ

