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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน )
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ( Risk Management Committee : RMC) ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสีย่ งในองค์กร ซึง่ ถือเป็ น
เครือ่ งมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะให้การสนับสนุ น
และปฏิบตั กิ ารในนามของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อาศัยหลักการพืน้ ฐานของการกํากับดูแลกิจการขององค์กรทีด่ ี
(Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้ าหมายขององค์กร และให้มกี รอบการ
บริหารจัดการความเสีย่ งองค์กรตามแนวทางสากล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้
องค์กร และปลูกฝังให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียขององค์กรสามารถเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ฯ มุ่งไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. อํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
1.1 พิจารณาสอบทาน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาอนุ มตั ิ
1.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบ
1.3 จัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง กําหนดกลยุทธ์ กํากับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทัวทั
่ ง้ องค์กรและมีการปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
1.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตามความเสีย่ งทีม่ สี าระสําคัญ และดําเนินการเพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
1.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบ
ทานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ การนําระบบการ
บริหารความเสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามทัวทั
่ ง้ องค์กร
1.6 รายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและและการจัดการความเสีย่ งทีส่ าํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
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1.7 กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการการดําเนินงาน เพือ่ ทบทวนและพัฒนาระบบความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกและภายในบริษทั
1.8 ให้คาํ แนะนําและคําปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
1.9 พิจารณาแต่งตัง้ บุคลากรเพิม่ เติมหรือทดแทนในหน่วยงานการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือคณะทํางานที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม รวมทัง้ กําหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์ใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์
1.10 ปฏิบตั งิ านอื่นใดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
2. องค์ป ระกอบคณะของกรรมการบริหารความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วยกรรมการและ
ผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยประธานซึง่ ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริษทั เป็ น ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง โดยตําแหน่ง
3. วาระการดํา รงตํา แหน่ ง
3.1 กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการบริหารความเสีย่ ง อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการบริหารความเสีย่ ง จะพ้นตําแหน่งเมือ่
3.3.2 ลาออก
3.3.2 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจในการแต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพิม่ เติม เพือ่ ประโยชน์ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพือ่ ทดแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3
ได้ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เข้าเป็ น กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการบริหารความเสีย่ งเท่านัน้
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4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และมีอาํ นาจใน
การเรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสีย่ ง ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
4.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจําเป็ นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทราบล่วงหน้า
4.3 ให้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นประธานทีป่ ระชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ไม่อยู่
ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ทีม่ าประชุมเลือก กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง คนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
4.4 มีการประชุมเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูบ้ ริหาร และ/หรือคณะอนุ กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง และ/หรือผูต้ รวจสอบภายใน และ/
หรือผูส้ อบบัญชี อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
4.5 การลงมติของ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก ทัง้ นี้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ผูท้ ม่ี ี
ส่วนได้เสียใดๆ ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
4.6 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ให้จดั ส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีเวลาในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม ทัง้ นี้
หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะ
ครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สามารถเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่างๆให้แก่ท่ี
ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทราบได้
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
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6 . ค่า ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
7. หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ
ผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกคน มีหน้าทีใ่ นการรายงานและสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร้องขอ

กฎบัตรนี้ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่

เป็ นต้นไป

……………………..
( นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล )
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน )

…………………….
( นายสมบุญ เกิดหลิน )
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน )

