กฎบัต ร
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง

บริ ษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊า ท์เลท จํา กัด (มหาชน)

กฎบัต รคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
1. วัต ถุป ระสงค์
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee:RMC) ได้จดั ตัง้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นเครือ่ งมือสําคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะ
ให้การสนับสนุ นและปฏิบตั กิ ารในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกํากับ
ดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และ
เป้ า หมายขององค์ก รและให้มีก รอบการบริห ารจัด การความเสี่ย งองค์ ก รตามแนวทางสากล (COSO
Enterprise Risk Management Framework:COSO ERM) รวมถึงส่งเสริม และสนั บ สนุ น ให้มีการบริห าร
ความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร และปลูกฝั งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทัง้ นี้เพื่อให้ผูม้ สี ่วนได้เสียของ
องค์กรสามารถเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุผลว่าการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษทั มุ่งไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษทั และคูม่ อื จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
2. องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทซึง่
ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
โดยส่ ว นใหญ่ หรื อ มี จํา นวนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควร โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่งตัง้
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. วาระการดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริหารความเสี่ย ง
3.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความ
เสีย่ งอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งต่อไปได้อกี ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่า
เหมาะสม
3.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่ งเมื่อครบวาระ กรรมการบริหารความเสีย่ งจะพ้นตําแหน่งเมื่อ
ลาออกให้ค ณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตัง้ กรรมการบริห ารความเสี่ย งเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทน
กรรมการบริหารความเสีย่ งที่ลาออก โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รบั การแต่งตัง้ เข้า
ดํารงตําแหน่ งทดแทนอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ซึง่ ตนแทนเท่านัน้
4. อํา นาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
4.1 กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และพิจารณาสอบทาน ให้
ความเห็น ชอบความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ (Risk Appetite) และนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ

4.2 กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
4.3 พัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรและมีการปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
4.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ และดําเนิ นการ
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า องค์กรมีการบริหารวามเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้ การนํ าระบบการบริหารความ
เสีย่ งมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามทัวทั
่ ง้ องค์กร
4.6 รายงานคณะกรมการบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
4.7 ให้คําแนะนํ าและคําปรึกษาแก่หน่ วยงานและบุคลากรหรือคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ พิจารณาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง
4.8 พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ บุ ค ลากร หรือ คณะทํ า งานที่เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารความเสี่ย งตามความ
เหมาะสม รวมทัง้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบเพื่อประโยชน์ ในการดําเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์
4.9 ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
5. การรายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
6. การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง
6.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และมีอํานาจในการ
เรียกประชุมเพิม่ ได้ตามความจําเป็ น
6.2 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่ งไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ หมด กรรมการบริหารความเสีย่ งทุกคนควรข้า
ร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจําเป็ นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเป็ น ประธานที่ประชุมในกรณี ท่ปี ระธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อ ยู่ในที่
ประชุ ม หรือ ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการบริห ารความเสี่ย งที่ ม าประชุ ม เลือ ก
กรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
6.3 การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งกระทําได้โดยถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งผูม้ สี ว่ นได้เสียใดๆ ในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
6.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถเผชิญผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
และให้ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งเพื่อประกอบการพิจารณา
บริหารความเสีย่ งได้

กฎบัตรนี้ได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ให้
มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

………………………………………………………..
( นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์ )
ประธานกรรมการบริษทั

