กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited

1

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษั ท อี ส ต์ โ คสท์ เ ฟอร์ นิ เ ทค จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) เห็ น ควรให้ จัด ท ากฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มอบหมายเพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง สามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิของกรรมการและฝ่ ายจัดการ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จใน
ระดับองค์กร
2. องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อยสาม (3) คน และอย่างน้ อยหนึ่ง (1)
คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้กาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. คุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
3.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
4. การแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้ นจากตาแหน่ง
4.1 คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง โดยให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ 3 ปี ซึง่ มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่ง
อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ ออก
4.3 กรรมการบริ หารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท ฯ การลาออกให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัทฯ
4.4 ในกรณีที่ตาแหน่งคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เลือกบุคคลใดบุคคล
หนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งแทน
5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
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5.1 กาหนดนโยบายและกรอบการด าเนิน งานการบริ ห ารความเสี่ย งของบริ ษั ท ฯ รวมถึง ให้ ค าแนะนาแก่
คณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ ง
5.2 กากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จ โดยมุ่งเน้ นเพิ่มการให้ ความสาคัญ
และคานึงถึงความเสีย่ งในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
5.3 พิจารณาความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ด้ านการลงทุน ด้ านการเงิน
ด้ านความปลอดภัย ด้ านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้ เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง
ให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ พร้ อมทังติ
้ ดตามประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
5.4 รายงานการกากับผลประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
เพื่ อ ทราบเป็ น ประจ า ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งสาคัญ ซึ่ง กระทบต่อ บริ ษั ท ฯ อย่า งมี นัย สาคัญ ต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สดุ
5.5 ให้ ตงคณะท
ั้
างานได้ ตามที่เห็นสมควร
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้ อมูล
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงล่วงหน้ าก่อน
การประชุมอย่างน้ อย 7 วันทาการ
6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทุกครัง้ องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง เป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ในตาแหน่ง
ขณะนัน้ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
6.4 กรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้ ๆ
6.5 ในการออกเสียง กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้ คะแนนเสียง
ข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีสิทธิออก
เสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
7. การรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และรายงานการ
ทาหน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี ้
7.1 จานวนครัง้ ในการประชุม
7.2 จานวนครัง้ ที่กรรมการบริ หารความเสีย่ งแต่ละคนเข้ าร่วมประชุม
7.3 ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะจัดให้ มีขึ ้นทุกปี โดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง จะเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทังคณะ
้
และรายงานผลการประเมิน
ประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ

กฎบัตรนี ้ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และทบทวน
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
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