กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทไดมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมซึ่งจะชวยใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามที่
กําหนดไว บริษัท ได กํา หนดองคป ระกอบ ขอบเขตอํ านาจ หน าที่ ความรับ ผิดชอบ และแนวปฏิ บัติสํา คัญ เกี่ย วกั บ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถใชเปนหลักและแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง
2. องคประกอบ
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท
และ/หรือผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน
2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรบั การแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชวยเหลือ
การดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม นําสงเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อี่นใดตามที่
ไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณสมบัติของกรรมการ
3.1 มีความรูดานการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในดานการบริหารจัดการองคกรเปนอยางดี
3.2 เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือ ไววางใจ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทเปนอยางดี
3.4 มีความเข าใจหลั กบริหารที่ ดี มี วิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะหป ญ หา และให
ขอเสนอแนะไดอยางเหมาะสม
3.5 มีความคิดสรางสรรค สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.6 สามารถอุทศิ เวลาการปฏิบัตงิ านในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไดอยางเพียงพอ
ทั้งนี้คุณ สมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอางอิงตามกฎบั ตรคณะกรรมการบริษั ท และระเบียบขอบังคับ ของ
บริษัท
4. วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
4.1 วาระการดํารงตําแหนง
4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงดํารงตําแหนงจากการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท สวนกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ไมไดมาจากกรรมการบริหารใหดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป
4.1.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจถูกแตงตั้งให
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งไดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม

4.1.3 กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่น ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวในกฎบัตรนี้ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่กรรมการบริหารความ
เสี่ยงไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้
บุ คคลที่ เข าเปนกรรมการบริห ารความเสี่ยงแทน จะอยูในตําแหน งได เพี ยงเท าวาระที่ ยังเหลื อ อยู ข อง
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเขามาแทน
4.2 การพนจากตําแหนง
4.2.1 พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท หรือกรณีเปนการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระ
4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหนงจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ใหยื่นใบลาออกตอผูทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออก
ถึงบริษัทและลงนามโดยผูทําหนาที่เลขานุการบริษัท
5. ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1 อํานาจ
5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจแตงตั้งตัวแทนดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่สนับสนุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคําปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยงชาญอิสระภายนอก เมื่อ
พิจารณาเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับภาระคาใชจายดังกลาว
5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงาน
เจาหนาที่ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามขอมูลหรือความเห็นตางๆ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
5.1.4 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมีสาระสําคัญ และมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สามารถแจงตอประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุม คณะกรรมการ เพื่อรายงาน
หรืออนุมัติการดําเนินการ
5.1.5 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผล
ของกรอบการบริหารความเสี่ยง

5.1.6 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม และ
ตรงตามวัตถุประสงค รวมทั้งใหขอสังเกต ความเห็น และคําแนะนําแกคณะทํางานดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสวนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควร
แกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
5.2 หนาที่และความรับผิดชอบ
5.2.1 กําหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต า งๆ ที่สํา คัญ เชน ความเสี่ ยงด านกลยุท ธ ความเสี่ ย งด านปฏิ บั ติการ ความเสี่ ยงด า นการเงิ น
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ และความเสี่ยงดา นอื่นๆ ที่มีผลกระทบต อองคกร เพื่ อนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบ
5.2.2 กําหนดกลยุทธ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษั ท ในแตละเรื่องให สอดคลองกับ นโยบายการ
บริห ารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติ ดตามและป องกั นความเสี่ย งให อ ยู ในระดั บ ที่ เหมาะสม และมี
แนวทางปฏิบัติ ใหสามารถรับกับเหตุการณ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
5.2.3 ประเมินและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอบริษัท ทั้งความเสี่ยง
จากภายนอกและภายในองคกร ในประเด็นตางๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ความเสี่ยงดานการเงิน
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ

5.2.4 ติดตาม กํากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ และวิธีปฏิบัติ
เมื่ อ เกิ ดความเสี่ย ง อย างน อ ยป ละ 1 ครั้ง เพื่ อ ให มั่ นใจได วากลยุท ธ การบริห ารความเสี่ ย งเหมาะสมต อ
เหตุการณ และไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
5.2.5 รายงานขอ มูลความคืบหนาในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนดตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบในทุกไตรมาส
5.2.6 ใหคําแนะนํา และการสนับสนุนแกคณะกรรมการฝายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร รวมถึงสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรให
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ
5.2.7 สนับสนุนใหเกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5.2.8 พิ จารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให นําเสนอคณะกรรมการบริษัท พิ จารณา
อนุมตั ิอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.2.9 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองจัดใหมีการประชุมรวมกั นอย างนอยป ละ 4 ครั้ง และอาจจั ดการประชุ ม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
6.2 ในการประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีกรรมการเข ารวมประชุมไม นอ ยกวา กึ่ งหนึ่งของจํา นวน
กรรมการจึงจะครบองคประชุม
6.3 ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ใ ห
กรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผูบริหารของบริษัทหรือผูเกี่ยวของเขารวมประชุมหรือขอคําชี้แจงในเรื่อง
ที่เกี่ยวของได
6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมรวมใน
การแสดงความเห็น และไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสาร
ประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7.2 จัดทํารายงานการทําหนาที่และผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปที่ผานมาตอผูถือ
หุนในรายงานประจําป
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงาน
ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เป นเหตุ ให การปฏิ บัติงานไม บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค และเปา หมาย รวมทั้ งการปรั บ ปรุ ง แก ไข เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป

บริษัท สตารเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)

