
 

 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตัง้

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีใ่นการพจิารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏบิตัภิายในกลุ่มบรษิทั รวมถงึการสนับสนุนใหม้กีารอบรม รวบรวมตดิตามความเสีย่งเพื่อใหเ้กดิความ

ตระหนักและเขา้ใจในความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้เพื่อสร้างความมัน่ใจและความ

น่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และเป็นการเพิม่มลูค่าและส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 

2. องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 3 คน ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้

จากคณะกรรมการบรษิทั 

(2) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อชว่ยเหลอื

การด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการนัดหมายการประชมุ การจดัเตรยีมวาระการประชมุ 

การน าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม 

3. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและมปีระสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ใน

ฐานะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏิบตัหิน้าทีเ่พื่อใหก้ารด าเนินงานของ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

(2) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี นับตัง้แต่วนัแต่งตัง้ หรอื
ตามการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ท าหน้าที่
กรรมการบรหิารความเสีย่งอกีกไ็ด ้

  



 

 

 

 

(2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และ

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

4) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
 

(3) กรรมการบรหิารความเสีย่งคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิทั 

(4) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มคีุณสมบตัิต้องหา้ม  ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง เวน้แต่วาระของกรรมการบรหิารความเสีย่งนัน้ เหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน คณะกรรมการบรษิทัจะไม่แต่งตัง้

กรรมการบรหิารความเสีย่งกไ็ด ้กรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่งั

เหลอือยู่ของกรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งตนแทน 

5. การประชมุ 

(1) ให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 4 ครัง้ ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งอาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิเป็นวาระพเิศษตามทีเ่หน็สมควร ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของ

บรษิทัทุกครัง้ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งจะเป็นผูเ้สนอระเบยีบวาระการประชุม 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรอื

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในฐานะผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงักรรมการบรหิาร

ความเสีย่งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็น

เร่งด่วนสามารถจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วนัก็ได้ และในกรณีจ าเป็นอาจ

เปลีย่นแปลงวนัประชุมใหเ้รว็หรอืชา้กว่าก าหนดการประชุมเดมิกไ็ด ้

(3) องค์ประชุมประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม 

(4) ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งที่

เขา้ร่วมประชุมในครัง้นัน้เลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั กรรมการทีต่ิดภารกจิเดนิทางไกล สามารถเขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรอืเครื่องมอือื่นใดในลกัษณะ

เดยีวกนั  



 

 

 

 

(6) ในการลงมตขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง

เสยีงในการลงคะแนน และการวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่รรมการบรหิารความ

เสีย่งคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณีทีม่คีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน

กรรมการบรหิารความเสีย่งออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(7) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมอี านาจเชญิบุคคลอื่นซึ่งมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเฉพาะ หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญเกีย่วกบัเรื่องทีพ่จิารณาเขา้ประชุมดว้ยตามทีเ่หน็สมควร 

6. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

(1) ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัท ซึ่งจะครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่ส าคญั พร้อมทัง้ก าหนดให้ฝ่ายบรหิารมมีาตรการป้องกนั แก้ไข และจ ากดัความเสี่ยงที่

เหมาะสม 

(2) จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่งในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความ

เสีย่งหลกั ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ส าหรบัเป็นกรอบ

การปฏบิตัิงานในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุกคนในองค์กรใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทพจิารณา โดยดูแลให้บรษิัทและบรษิัทย่อย มกีารระบุความเสี่ยง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายใน

องคก์รทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งของธุรกจิทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้

จดัท ารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัตามทีเ่หน็เหมาะสมหรอืเมื่อ

ไดร้บัการรอ้งขอ 

(4) ก าหนดกลยุทธ์ทีจ่ะใชใ้นการบรหิารความเสีย่ง ใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของ

ธุรกจิซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิลว้ พรอ้มทัง้วเิคราะห์ ประเมนิผล และตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งของธุรกจิทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

(5) ติดตาม ประเมิน และ ก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(6) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และความ

เบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ

พิจารณาและให้ความเห็นอนุมตัิ ทัง้นี้ รวมไปถึงการให้ความเห็นในแนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง และ

แผนปฏิบตัิการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลอือยู่ของบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มกีารบรหิารความเสี่ยงที่เพยีงพอและ

เหมาะสม 



 

 

 

 

(7) ให้ค าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั และ ผ่ายบรหิาร ในเรื่องการบรหิารความ

เสีย่งระดบัองคก์ร รวมถงึส่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานบรหิารความเสีย่ง ในการชี้แจงขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืเชญิใหผู้บ้รหิารหรอืพนักงานในหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรอืใหข้อ้มูลด้วยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณ์

อักษร ส าหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

เหน็สมควร ทัง้นี้ใหถ้อืว่าการไดร้บัเชญิ สอบถาม หรอืขอขอ้มลู ถอืเป็นหน้าทีใ่นการใหค้วามร่วมมอืของพนักงานในทุก

ระดบักบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(9) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมอี านาจในการขอใหห้น่วยงานกลุ่มบรษิทั ด าเนินการหรอืปฏบิตัิ

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ตามความรบัผดิชอบที่ก าหนดในกฎบตัรนี้ หรอืหน้าที่

พเิศษอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหป้ฏบิตัเิพิม่เตมิ 

(10) ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การบรหิารความเสี่ยงประสบความส าเร็จทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั

โครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิม่การให้ฝ่ายจดัการและพนักงานให้ความส าคญัและ

ค านึงถงึความเสีย่ง (Risk Awareness) และใหม้วีฒันธรรมของการบรหิารความเสีย่ง (Risk Culture) ทีเ่หมาะสม ในแต่

ละปัจจยัเป็นหลกัประกอบการตดัสนิใจในการใชท้รพัยากรและด าเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ และให้

การสนับสนุนการท างานของคณะท างานดา้นความเสีย่ง และ/หรอืผูบ้รหิารความเสีย่ง (Risk Manager) 

(11) ดูแลและสนับสนุนใหม้กีารสอบทาน ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความ

เสี่ยงของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบ และการปฏิบตัติามนโยบายที่ก าหนด และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว สอดคลอ้ง

และเหมาะสมกบักลยุทธแ์ละสภาพการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั 

(12) ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับ

นโยบายและกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้

(13) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(14) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 



 

 

 

 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัในส่วน

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผลงานประชุม หรอืรายงาน อื่นใดทีม่คีวามส าคญักบัผูถ้อื

หุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย  

8. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ  ทัง้คณะ

และรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาทบทวนผลการปฏบิตั ิปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ  ในรอบปีทีผ่่านมา และ

รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฉบบันี้ คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาและอนุมตัิ ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2565 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2565 ทัง้นี้ ให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจกิายน 

2565 เป็นตน้ไป 

 

 
 


