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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1.

วัตถุประสงค์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ในด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จึง
ได้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
2.

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท ฯ จํา นวน 4 คน ซึ่ งเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถที่ เพียงพอที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.

คุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. มีเวลาเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.

การแต่ งตั้ง และวาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จํานวน 4 คน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะทําการคัดเลื อกกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่ อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมีขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ว าระการดํา รงตํา แหน่ ง เท่ า กับ วาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของกรรมการบริ ษ ทั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
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กรณี ที่ ต ํา แหน่ ง กรรมการบริ หารความเสี่ ย งว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งตนทดแทน
5.

อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

กําหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริ หารความเสี่ ย งองค์กรที่ เ กี่ ย วข้องกับการดํา เนิ นธุ ร กิ จของ
บริ ษทั ฯ
กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนิ นงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
กําหนดนโยบายและแผนงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้ครอบคลุมความเสี่ ยงทั้งหมดที่ อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อนําไปดําเนินการ
พิจารณารายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรและให้ขอ้ คิ ดเห็นในความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิดขึ้ น รวมทั้ง
แนวทางการกําหนดมาตรการการควบคุมหรื อบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ
บริ หารความเสี่ ยงองค์กร ให้แก่คณะทํางานการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง
กํากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ ยง และระบบหรื อกระบวนการจัดการความเสี่ ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงในทุกระดับทัว่ ทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่ องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง
และมีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงส่ งเสริ มวัฒนธรรมบริ หารความเสี่ ยง
รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ และในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญ ซึ่ ง
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษ ทั ฯ อย่า งมี นัย สํา คัญ ต้องรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่ อทราบและ
พิจารณาโดยเร็ วที่สุด
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
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6.

การประชุม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม ซึ่ งจะมีการ

แจ้งกําหนดการประชุ มและวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่ งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม เว้นแต่กรณี มีเหตุจาํ เป็ นเร่ งด่วน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงทุกครั้ง บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสิ นใจที่ถูกต้องและทันเวลา
7.

องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จะต้องมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง

ของจํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานกรรมการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ใน
กรณี ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อไม่
สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยง เลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ในการลงมติ ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้ถือมติ ของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงหนึ่ งคนมีหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใดจะไม่เข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
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8.

การประเมินผล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลทั้ง

คณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขการดําเนินงาน

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

