กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จากัด (มหาชน)

ลำดับแก้ไข
จัดทำครั้งแรก

วันที่
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
บริหารความเสี่ยงที่สาคัญโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการตาม
นโยบายและกลยุ ทธ์ในการดาเนิ น ธุร กิจ ของบริษัท ฯ อยู่ภ ายใต้ระบบบริห ารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภ าพ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เรื่องอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับ การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นชอบให้จัดทากฎบัตรฉบับนี้ขึ้น
2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 3 คน และอำจประกอบด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ำรของบริ ษ ั ท และ/หรื อ
บุคคลภำยนอกอีกจำนวนหนึ่ง
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตาแหน่ง และกาหนดให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
และ/หรือ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่
(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

4.

วาระการดารงตาแหน่ง
(1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อ
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง มีว าระการด ารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท (กรณี
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งพ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
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(2) นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรนี้
(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
(3) กรณี ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ ประธาน
กรรมการบริษัท
(4) ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งส่งผล
ให้ มี จ านวนกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ ากว่ า 3 คน ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ย งรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่
จานวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัท ฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อบริ ษัท (Identification of Risk) และกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข อง
บริษัท (Risk Appetite)
(2) พิ จ ารณาก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งทั้ ง ภายนอกและภายในบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วาม
ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ ต้ อ งครอบคลุ ม ความเสี่ ย ง
อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
(ข) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
(ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
(3) พิจารณากาหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
(4) พิจารณากาหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ประเมินและ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(5) ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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(6) ทบทวน ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
(7) ประเมิน ผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง และเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา รวมถึ ง จั ด ท ารายงานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
(8) ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกาหนด
6.

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงตามที่ ป ระธานกรรมการบริห ารความเสี่ ยง
เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละปี
(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ
บุ คคลซึ่งได้รั บ มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม
ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจ านวนกรรมการบริห ารความเสี่ ย งทั้ งหมดจึ งจะครบเป็น องค์ ป ระชุ ม
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่
เป็นประธานในที่ประชุม
(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
(5) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด
(6) ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทในครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

……………………………..……………..
(นำยณรงค์ฤทธิ์ ถำวรวิศิษฐพร)
ประธำนกรรมกำรบริษัท
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหำชน)
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