คูม่ ือกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและนโยบำยที่สำคัญ (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม 1/2561)
บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในเรื่ อ งกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ( RISK MANAGEMENT) ในระบบกำร
บริ หำรงำนและกำรปฏิบตั ิงำนโดยมุง่ หมำยให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบตั ิงำนทุกคน ซึ่งนอกจำกจะช่วย
ให้ องค์กรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ หลัก และเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั ้ แล้ วยังเป็ นกำรสนับสนุนให้ บริ ษัทมีกำรดำเนินงำนที่สร้ ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ องค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ดังนัน้ เพื่อให้ หน่วยงำนต่ำงๆ ในบริ ษัท มีแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน จึงได้ พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1.1. คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งประกอบด้ ว ยบุค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ง ตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท และต้ อ ง
ประกอบด้ วยสมำชิกอย่ำงน้ อยสำม (3) คน
1.2. คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งเป็ นผู้เลือกประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งจะต้ องมีลกั ษณะและคุณสมบัติ ดังนี ้
2.1. เป็ นผู้มีควำมเข้ ำใจในธุรกิ จและมีประสบกำรณ์ ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทังองค์
้ กร รวมทังก
้ ำกับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงเหมำะสม
2.2. มีควำมรู้ควำมชำนำญ และควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับควำมเสีย่ งของกิจกำร รวมทังมี
้ วฒ
ุ ิภำวะ และควำมมัน่ คง กล้ ำแสดง
ควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็ นอิสระ
2.3. สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ ำที่และควำมคิดเห็นอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง
3. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
3.1. จัดทำนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ ในเรื่ องของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยรวม และ
ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งหลัก เช่น ควำมเสีย่ งด้ ำนธุรกิจ ควำมเสีย่ งด้ ำนกำรตลำด ควำมเสีย่ งด้ ำนสภำพคล่อ ง ควำม
เสีย่ งด้ ำนปฏิบตั ิกำร และ ควำมเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้ น
3.2. วำงกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ หำรควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และ ดูแลระดับควำมเสีย่ งของ
องค์กร ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม สอดคล้ องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
หน้ ำ 43 จำก 100
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3.3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และ
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด
3.4. ให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมกำร เพื่อสอดคล้ องกับนโยบำยและกลยุทธ์ ที่
คณะกรรมกำรกำหนดไว้
3.5. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กร และให้ ข้อคิดเห็นในควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ ้น รวมทังก
้ ำหนดแนว
ทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุม หรื อบรรเทำ และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3.6. พิจำรณำรำยงำนผลกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตขึ ้น ร่ วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมกำรทุจริ ตแบบต่ำงๆ
เช่น กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์ รัปชัน่ กำรที่ผ้ บู ริ หำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบ
ควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำร
ได้ มำหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
3.7. รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์กรให้ คณะกรรมกำร รับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรื อเหตุกำรณ์สำคัญ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อทรำบและพิจำรณำ
โดยเร็ วที่สดุ
3.8. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
4. กำรประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีดงั นี ้
4.1. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงน้ อยปี ละ สอง (2) ครัง้
4.2. ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต้ องมำประชุมด้ วยตนเอง
4.3. ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ประธำนที่ประชุมอำจเชิญผู้บริ หำรหรื อพนักงำนที่เกี่ ยวข้ อง หรื อ
ผู้ที่เห็นสมควร มำร่วมประชุมให้ ควำมเห็นหรื อส่งเอกสำรข้ อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น
4.4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต้ องมีกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุม
5. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจะรำยงำนควำมเสี่ยงและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอตำม
ควำมเหมำะสม โดยอำจรำยงำนเรื่ องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบทุกครัง้ ที่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และให้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในปี ที่ผำ่ นมำในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
6. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งดำรงตำแหน่งวำระไม่เกิน 3 ปี
หน้ ำ 44 จำก 100

