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บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการและ/
หรื อผู้บริ หารจํานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกํ าหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั่วทัง้
องค์กร รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีระบบ หรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบ
ของความเสีย่ งต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีหน้ าที่สาํ คัญในการระบุความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
กําหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี ้ทําขึน้
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้ กฎบัตรนี ้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่

2.

องค์ ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.2
คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ยงอีกคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งก็ได้
3.

คุณสมบัติ

3.1
กรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและอาจ
เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.2
กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.3
กรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัทฯ ทําขึ ้น
ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อ
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1.

4.2.
บริ ษัทย่อย

กําหนดนโยบาย กรอบการบริ หารความเสีย่ ง รวมถึงโครงสร้ างการบริ หารความเสีย่ งบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รับทราบและให้ ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงระดับ บริ ษัทฯ และ

4.3. กําหนดแนวทางการประเมินความเสีย่ งระดับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และจัดให้ มีการรายงานการบริ หารความ
เสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
4.4. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สําคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านการลงทุน ด้ าน
การประกอบธุรกิ จ ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ิการ ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบ เป็ นต้ น รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกําหนดเป็ น
นโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกับ การดํ าเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หาร ความเสีย่ ง
4.5. กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงและสอบทานแผนจัดการความเสีย่ ง รวมทัง้
กระบวนการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม และติดตามดูแลและสอบทานกระบวนการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงผลการจัดการ
ความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
4.6. กํากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสําเร็ จ โดยมุ่งเน้ นการคํานึงถึงความเสี่ยงในแต่
ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามกรอบการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อีกทัง้ ปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
4.7. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สําคัญๆ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดําเนินงานเพื่อลดความ
เสีย่ งเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจํา ในกรณีที่มีเรื่ องสําคัญซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
4.8.

พิจารณาว่าฝ่ ายจัดการได้ ตอบสนองต่อความเสีย่ งอย่างเหมาะสมหรื อไม่

4.9.

ผลักดันให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

4.10. ผลักดันให้ มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสร้ างความตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง
4.11.
5.

ปฏิบตั ิตามหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

วาระการดํารงตําแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1

กรรมการบริ หารความเสีย่ งจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออก
• ศาลมีคาํ สัง่ ให้ ออก

5.2
กรรมการบริ หารความเสีย่ งคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัทฯ
5.3
ในกรณี ที่ตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงว่างลงให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งแทน

6.

การประชุม

6.1
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ต้ องมีกรรมการบริ หารความเสีย่ งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดจึ
้
งเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งให้ รองประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งเป็ นประธาน
ที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
6.2
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งคนหนึ่งมีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการบริ หารความเสี่ยงซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
6.3
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุม
ตามปกติต้องจัดขึ ้นอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ น
ผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง หรื อในกรณีจําเป็ น ถ้ ากรรมการบริ หารความเสี่ยงตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้
ประธานกรรมการเรี ยกประชุมกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงกําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
6.4
ให้ ป ระธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง หรื อ กรรมการบริ ห ารความเสี่ย งที่ ได้ รับ มอบหมายจากประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ งเป็ นผู้กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งสถานที่ที่ประชุม
นันอาจกํ
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทก็ได้ หากประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง หรื อกรรมการบริ หารความเสีย่ งที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง มิได้ กําหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้
ใช้ สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
6.5
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ให้ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จําเป็ นต่อการประชุมและการลงมติของกรรมการบริ หารความเสี่ยงโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่กรรมการบริ หารความเสีย่ งโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

7.

อํานาจการดําเนินการ

7.1
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีอํานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเพื่อช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
7.2
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีอํานาจหน้ าทีจ่ ะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็น
ว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ ซึง่ การดําเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษัทฯ
7.3
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีอํานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
8.

การรายงาน

8.1
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อให้ ช่วยศึกษา
และกลั่น กรองงาน ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการรายงานผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
*********************************

