
  

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ท่ีในการพิจารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ภายในกลุ่มบริษทั รวมถึงการสนบัสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามความเส่ียงเพื่อให้เกิดความตระหนกัและเขา้ใจใน
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและสามารถน าไปปฏิบติัได ้เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั 
2. องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทั 

(2) ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการนดัหมายการประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุม 

3. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 
(1) เ ป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการบริหารความเส่ียง และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้การด าเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

(2) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วนัแต่งตั้ง หรือตามการด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบก าหนดตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ท าหน้าท่ีกรรมการบริหาร
ความเส่ียงอีกก็ได ้

(2) นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ 
4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 

(3) กรรมการบริหารความเส่ียงคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 



  

(4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้าม ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เวน้แต่
วาระของกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษทัจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหาร
ความเส่ียงก็ได ้กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงตนแทน 

5. การประชุม 
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อย ปีละ 4 คร้ัง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเรียก

ประชุมเพ่ิมเติมเป็นวาระพิเศษตามท่ีเห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกคร้ัง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงจะเป็นผูเ้สนอระเบียบวาระการประชุม 

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงหรือเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงในฐานะผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงักรรมการบริหารความเส่ียง
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
สามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหนา้นอ้ยกว่า 7 วนัก็ได ้และในกรณีจ าเป็นอาจเปล่ียนแปลง
วนัประชุมให้เร็วหรือชา้กว่าก าหนดการประชุมเดิมก็ได ้

(3) องคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมด 
จึงจะครบองคป์ระชุม 

(4) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม ให้กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ร่วมประชุมใน
คร้ังนั้นเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงท่านใดท่านหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

(5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการท่ีติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางไกลผา่นทาง Video / Tele Conference หรือเคร่ืองมืออื่นใดในลกัษณะเดียวกนั  

(6) กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมาก ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงคนใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(7) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจเชิญบุคคลอื่นซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้มี
ความรู้ความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองท่ีพิจารณาเขา้ประชุมดว้ยตามท่ีเห็นสมควร 

6. หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั ซ่ึงจะครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่าง ๆ  

ท่ีส าคญั พร้อมทั้งก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และจ ากดัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
(2) จัดท านโยบายบริหารความเส่ียงในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเส่ียงหลกั ท่ี

สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเส่ียง ท่ียอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการ
ปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกนั เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณา โดยดูแลให้บริษทัและบริษทัย่อย มีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอกและภายใน
องคก์รท่ีอาจส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้



  

(3) สอบทานให้บริษทัมีนโยบายการบริหารความเส่ียงของธุรกิจท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจดัท ารายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัตามท่ีเห็นเหมาะสมหรือเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

(4) ก าหนดกลยุทธ์ท่ีจะใชใ้นการบริหารความเส่ียง ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของธุรกิจซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความ
เส่ียงของธุรกิจท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

(5) ติดตาม ประเมิน และ ก ากบัดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว ้

(6) ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ 
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเนน้เพ่ิมการให้ฝ่ายจดัการและพนกังานให้ความส าคญัและค านึงถึงความ
เส่ียง (Risk Awareness) และให้มีวฒันธรรมของการบริหารความเส่ียง (Risk Culture) ท่ีเหมาะสม ในแต่ละปัจจยัเป็น
หลกัประกอบการตดัสินใจในการใชท้รัพยากรและด าเนินการต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนบัสนุน
การท างานของคณะท างานดา้นความเส่ียง และ/หรือผูบ้ริหารความเส่ียง (Risk Manager) 

(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั และบริษทัย่อย โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจว่านโยบายการบริหารความเส่ียงดงักล่าว สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักลยุทธ์และสภาพการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนั 

(8) ให้ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือสอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

(9) จดัหาท่ีปรึกษา หรือบุคคลท่ีมีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 
(11) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผลงานประชุม หรือรายงาน อื่นใดท่ีมีความส าคญักบัผูถื้อหุ้น และผู ้
ลงทุนทัว่ไป และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ทั้งคณะและ
รายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบติั ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบับน้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ทั้งน้ี ให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 


