กฎบัตรคณะกรรมการกากับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกากับความเสีย่ งปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย โดยมีขอบเขตอานาจ
และหน้ าที่ดงั นี ้
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของ
ธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ ซึง่ ต้ องครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสีย่ งด้ าน
เครดิต ความเสีย่ งด้ านการตลาด ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ รวมถึงความเสีย่ งด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีธ่ นาคารยอมรับได้ (Risk Appetite) สาหรับการดาเนินธุรกิจของธนาคารให้
มีความเหมาะสมกับระดับความเสีย่ งที่ธนาคารเผชิญอยู่ และความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร
และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ เป็ นต้ น
2.

วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร ให้ สามารถประเมิน ติดตามผล
และกากับดูแลปริ มาณความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม รวมถึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการกันสารอง
สาหรับสินทรัพย์จดั ชัน้

3.

พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องและ/ หรื อเกี่ยวกับการให้ สนิ เชื่อ การก่อภาระผูกพัน และการ
ทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายการให้ สนิ เชื่อที่สอดคล้ องกับกรอบการบริ หารความเสีย่ งที่ธนาคารและ
ทางการกาหนด รวมทังพิ
้ จารณากลัน่ กรองนโยบายการให้ สนิ เชื่อ เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการธนาคาร
ต่อไป

4.

กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของธนาคารและบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
ตามที่ได้ รับมอบหมาย

5.

ให้ คาแนะนาคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสีย่ งของธนาคาร

6.

แจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรื อคณะกรรมการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกากับกิจการทราบ
ในสิง่ ที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด

7.

ดูแลให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงรวมถึงประธานสายบริ หารความเสีย่ งปฏิบตั ิตามนโยบายและกลยุทธ์การบริ หาร
ความเสีย่ ง รวมถึงระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้

8.

ดูแลให้ กลยุทธ์ในการบริ หารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสีย่ งต่างๆ
สอดคล้ องกับระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่ได้ รับอนุมตั ิ

9.

ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งโดยรวม รวมถึง
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ อย่างน้ อยปี ละครัง้ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ โดยมีการหารื อและ
แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งใน

ของธนาคารมีความ

ปั จจุบนั ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ อย่างครบถ้ วน รวมถึงความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่
ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และมีการ

10.

รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุง
แก้ ไขให้ สอดคล้ องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสีย่ ง ประสิทธิภาพการบริ หารความเสีย่ ง สถานะการปฏิบตั ิตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสีย่ ง ปั จจัยและปั ญหาที่มีนยั สาคัญ สิง่ ที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ ในการบริ หารความเสีย่ งของธนาคาร รวมถึงการทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมให้ มีประสิทธิผลและมีการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด

11.

ให้ ความเห็นหรื อมีสว่ นร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของประธานสาย
บริ หารความเสีย่ ง

คณะกรรมการกากับความเสีย่ งมีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนครัง้ หรื อตามความเหมาะสม องค์ประชุมของ
คณะกรรมการกากับความเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้

มติที่ประชุมใช้

เสียงข้ างมากของกรรมการทีเ่ ข้ าประชุม คณะกรรมการกากับความเสีย่ งอาจมีมติโดยมิได้ จดั การประชุม หากได้ รับอนุมตั ิ
จากประธานกรรมการกากับความเสีย่ งและกรรมการทุกคนลงนามเห็นชอบในมติดงั กล่าว

โดยมตินนจะมี
ั ้ ผลบังคับใช้

เช่นเดียวกับมติที่ได้ รับอนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการกากับความเสีย่ งมี
สิทธิออกเสียงชี ้ขาด
ประธานกรรมการกากับความเสีย่ งต้ องเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร สมาชิกอย่างน้ อยกึง่ หนึง่
ของคณะกรรมการกากับความเสีย่ งต้ องเป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

