กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณากาหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ภายในกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจใน
ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และเป็ นการเพิม่ มูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
2. องค์ประกอบ
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
(2) ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม การนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้การดาเนิ นงานของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่ าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมี วาระการด ารงตาแหน่ งคราวละไม่เกิ น 3 ปี นับตั้งแต่วนั แต่งตั้ง หรื อตามการดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั และเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทาหน้าที่กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงอีกก็ได้
(2) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริ หารความเสี่ ยงพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(3) กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั

(4) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม ตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เว้นแต่
วาระของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษทั จะไม่แต่งตั้งกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงก็ได้ กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งตนแทน
5. การประชุม
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย ปี ละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอาจเรี ยก
ประชุมเพิ่มเติมเป็ นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ทุกครั้ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะเป็ นผูเ้ สนอระเบียบวาระการประชุม
(2) ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อเลขานุ การคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงในฐานะผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมไปยังกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
สามารถจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก็ได้ และในกรณี จาเป็ นอาจเปลี่ยนแปลง
วันประชุมให้เร็ วหรื อช้ากว่ากาหนดการประชุมเดิมก็ได้
(3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม
(4) ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่ได้เข้าร่ วมประชุม ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เข้าร่ วมประชุมใน
ครั้งนั้นเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
(5) ในยุค ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใ นปั จจุบั น กรรมการที่ ติ ด ภารกิ จเดิ น ทางไกล สามารถเข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรื อเครื่ องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(6) กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนน
เสี ยงข้างมาก ในกรณี ที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนใดมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(7) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอานาจเชิญบุ คคลอื่นซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่มี
ความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับเรื่ องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามที่เห็นสมควร
6. หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั ซึ่ งจะครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ
ที่สาคัญ พร้อมทั้งกาหนดให้ฝ่ายบริ หารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ ยงที่เหมาะสม
(2) จัดทานโยบายบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยงโดยรวม และครอบคลุมถึ งความเสี่ ยงหลัก ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ของกิ จการ สาหรั บเป็ นกรอบการ
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา โดยดูแลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีการระบุความเสี่ ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรที่อาจส่งผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้

(3) สอบทานให้บริ ษทั มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งจัดทารายงานของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่เห็นเหมาะสมหรื อเมื่อได้รับการร้องขอ
(4) กาหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของธุรกิจซึ่ งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงของธุรกิจที่กาหนดไว้แล้ว
(5) ติดตาม ประเมิน และ กากับดู แลกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของฝ่ ายบริ หารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็ นไป
ตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้
(6) ก ากับ ดู แ ลและสนับ สนุ น ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งประสบความส าเร็ จ ทั้ง ในระดับ องค์ก รและระดับ โครงการ
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสาคัญและคานึงถึงความ
เสี่ ยง (Risk Awareness) และให้มีวฒั นธรรมของการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสม ในแต่ละปั จจัยเป็ น
หลักประกอบการตัดสิ นใจในการใช้ทรัพยากรและดาเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุน
การทางานของคณะทางานด้านความเสี่ ยง และ/หรื อผูบ้ ริ หารความเสี่ ยง (Risk Manager)
(7) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยรวมถึงความมี
ประสิ ทธิ ผลของระบบ และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดาเนิน
ธุรกิจในปัจจุบนั
(8) ให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
(9) จัดหาที่ปรึ กษา หรื อบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรื อคาแนะนาตามความจาเป็ น
(10) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(11) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ผลงานประชุม หรื อรายงาน อื่นใดที่มีความสาคัญกับผูถ้ ือหุ้น และผู ้
ลงทุนทัว่ ไป และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะและ
รายบุคคลเป็ นประจาทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปี ที่ผา่ นมา และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
กฎบัต รคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งฉบับ นี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาและอนุ มัติ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

