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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด และบริษัทย่ อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการและผู้บริหารจานวนหนึง่ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อ กาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง
ให้ ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้ มีระบบ หรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่ อ
ควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจ ของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ าที่สาคัญในการระบุ
ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ฯ กาหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการ
ปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี ้ทาขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้ กฎบัตรนี เ้ ป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่

2.

องค์ ประกอบ

2.1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริหารจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.2

คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกคนหนึ่งหรื อ
หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้

3.

คุณสมบัติ

3.1

กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท ฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัท ฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต้ องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและอาจเกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.2

กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ

3.3

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้ องแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทา
ขึ ้นไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทฯ หรื อบริษัทในเครื อ
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4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ

4.1

พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญ ของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านการลงทุน
ด้ านการประกอบธุรกิจ ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ิการ ด้ านความปลอดภัยของ
ข้ อ มูล ด้ านกฎหมายและกฎระเบี ย บ เป็ น ต้ น รวมถึง เสนอแนะวิ ธี ป้อ งกัน และวิธี บ ริ ห ารความเสี่ ย ง
ดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริ หารความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ คาแนะนาแก่
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริหารความเสี่ยง

4.2

กาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับองค์กร

4.3

กากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จ โดยมุ่งเน้ นการคานึงถึงความเสี่ยง
ในแต่ล ะปั จ จัย เพื่ อประกอบการตัดสิ นใจที่ เหมาะสม ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี ห น้ าที่
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร อีกทัง้ ปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.4

รายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบเป็ นประจา ในกรณี ที่มี เรื่ องสาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ

4.5

ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5.

วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตหิ รื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าบริ ษัทมหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ ออก
5. ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

5.2

กรรมการบริ หารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท ฯ การลาออกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
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5.3

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้ คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัตเิ ข้ าเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน

6.

การประชุม

6.1

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้ องมีกรรมการบริ หารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ให้ รองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประธานที่ ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย ง หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง มาประชุม เลื อ ก
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

6.2

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ หารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้น
อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

6.3

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุม
ตามปกติ ต้ องจัด ขึน้ อย่างน้ อยปี ล ะ 4 ครัง้ เว้ น แต่มี เหตุจ าเป็ น ไม่ส ามารถประชุม ได้ โดยให้ ป ระธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อในกรณี จาเป็ น ถ้ า
กรรมการบริหารความเสี่ยงตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการ
ร้ องขอ

6.4

ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มิได้ กาหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของ
บริษัทเป็ นสถานที่ประชุม

6.5

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมายส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอกสารอื่ น ใดที่ จ าเป็ นต่ อ การประชุ ม และการลงมติ ข อง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงโดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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โดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการบริ หารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณี จ าเป็ นรี บ ด่วน เพื่ อรักษาสิท ธิ ห รื อประโยชน์ ของบริ ษั ท จะแจ้ งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
7.

อานาจการดาเนินการ

7.1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือ
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.2

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษัทฯ

7.3

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่างๆ ได้

8.

การรายงาน

8.1

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อให้ ช่วย
ศึกษาและกลัน่ กรองงาน ดังนัน้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผล
การปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
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