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บริษัท อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” จัดตั้งคณะกรรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น เพื่อ
กลั่นกรองนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบและกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และเป็นที่น่ำเชื่อถือ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

1) เสนอและกลั่นกรองควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องกับพนัธกจิ 
กลยุทธ์ ธรรมำภิบำล และควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ตลอดจน
กลั่นกรองให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  

2) ดูแล ควบคุม และติดตำมให้บริษัทฯ มีกำรระบุควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร
ที่อำจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ  

3) ดูแล ควบคุม และติดตำมให้บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึ้นของควำมเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ 
เพื่อน ำไปจัดล ำดับควำมเสี่ยง และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมครอบคลุมควำมเสี่ยงประเภท
ต่ำงๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) พิจำรณำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อย 

5) วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้สำมำรถประเมินและติดตำมผลกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับสภำวะกำรด ำเนินธุรกิจ   

6) รำยงำนควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถำนะของควำมเสี่ยง ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมคืบหน้ำและผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบเป็นประจ ำ  

7) ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้ที่ปรึกษำจำกภำยนอก เพื่อให้ค ำแนะน ำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ 
ขอบเขต และกำรปฏิบัติงำน ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

8) สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสำนงำนเก่ียวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมเสี่ยงต่ำงๆ และนวัตกรรมแก่พนักงำนให้รับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 

10) น ำเสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อรับทรำบ และ/หรือ พิจำรณำทุกไตรมำส 
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11) สอบทำนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 

12) พิจำรณำขอรับค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญอิสระตำมควำมเหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

13) ภำรกิจอ่ืนใดในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรอย่ำงน้อย 5 ท่ำน 
2) ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท  
 

3.  วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
กรรมกำรบริษัท จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกินวำระกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ส ำหรับกรรมกำรท่ำนอ่ืน ให้เป็นไปตำม
ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำร
แต่งตั้งใหมไ่ด้อีก ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร  

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำว กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ  
 (1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงลำออกก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร
อ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลำออก 

หำกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พ้นจำกต ำแหน่ง
ต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อด ำเนินงำนต่อไป จนกว่ำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่  

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน 90 วัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนกรรมกำรครบตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร 

4. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1) จัดให้มีกำรประชุม อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง โดยอำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ ที่
เก่ียวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมำร่วมประชุมให้ควำมเห็น ส่งเอกสำรข้อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น และ
ในกำรเรียกประชุม ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
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ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชุมโดยวิธีอ่ืน รวมทั้ง
ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกคร้ัง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในต ำแหน่งขณะนั้น จึงจะ
ถือว่ำครบองค์ประชุม 

3) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ให้
กรรมกำรบริหำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

4) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจำรณำเรื่องใด มิให้เข้ำร่วมพิจำรณำหรือออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

5) ในกำรออกเสียง กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก
เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่กำรลงมติมีเสียงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็น
กำรชี้ขำด 

5. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยพิจำรณำจำกผล
ประกอบกำรของบริษัท ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน และจะเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 

6. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

หน่วยงำนบริหำรทุกฝ่ำยและทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนมีหน้ำที่ในกำรรำยงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร้องขอ 

 
กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วนัที่ 10 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป 
 


