กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
บริษทั บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายด้านการ
บริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกํากับดูแลให้มีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
เพื่อลดผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกที่จะส่ งผลเสี ยต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั
จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
โครงสร้ างของกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ
สายงานหลักของบริ ษทั ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
4. ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จํานวน 1 คน ทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
อํานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
1. กํา หนดนโยบาย และกรอบการดํา เนิ น งานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษัท รวมถึ ง ให้ ค ํา แนะนํ า แก่
คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี่ ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม ให้
ความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กํากับ ดู แ ล สนับสนุ น ผลัก ดัน ให้เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ยงของบริ ษ ทั และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบาย และระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการความเสี่ ยงที่สาํ คัญ การประเมินสถานะความเสี่ ยง การ
บริ ห ารความเสี่ ยง ผลการทบที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในการดําเนิ น งาน รวมถึ งวิธีก ารป้ องกัน และสิ่ งที่ ตอ้ งดําเนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไข ในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญซึ่ งกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยเร็ ว
5. มีอาํ นาจในการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ดา้ นบริ หารความเสี่ ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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การประชุ ม
1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเข้าร่ วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่ งมี 1 เสี ยง ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
4. กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งพิ จ ารณาทบทวนกฎบัต รนี้ ตามความจํา เป็ นและสมควร และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จดั ทําและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2557
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ผ่านการทบทวน ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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