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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

อาศัยหลักการพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สอดคลองกับวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมายขององคกร และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise 

Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร 

ทั้งน้ี เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงานดานการ

บริหารความเส่ียง รวมทั้งกําหนดองคประกอบ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ใชกฎบัตรนี้เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ 

 

2. องคประกอบ การแตงต้ัง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 องคประกอบและการแตงตั้ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวย กรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท อยางนอยจํานวนสาม (3) ทาน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยง

อยางนอย 1 ทาน ตองเปนกรรมการอิสระ 

2. ใหแตงต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไมไดดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เปนประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. ใหเลขานุการบริษัททําหนาที่เปนเลขานุการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเปน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เวนแตคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมอบหมายเปน

อยางอ่ืน 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยกรรมการ บริหาร

ความเส่ียงท่ีพนตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได 

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารงตําแหนงเปน

ผูบรหิารของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก  

3. ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
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กรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียงวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุท่ีไมสามารถดํารงตําแหนง

ไดจนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมี

จํานวนครบตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู

ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนท่ีเขามาแทน ท้ังนี้ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอประธานคณะกรรมการ

บริษัท 

 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กรรมการบริหารตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวยและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ 

2. กรรมการบริหารความเส่ียง ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสามารถอุทิศ

เวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 

4. ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคูมือการบริหารความเส่ียง รวมท้ัง 

เสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองตอทิศทางกลยุทธการดําเนิน แผนธุรกิจ และสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

2. กํากับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญ เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัท

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยูในระดับที่ยอมรับได สอดคลองกับ

นโยบายบริหารความเส่ียง 

3. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นการกําหนดระดับความเส่ียงยอมรับได (Risk Appetite) และ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

4. พิจารณาและทบทวนการกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการดําเนินการ กรณี

ที่ไมเปนไปตามเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด (Corrective Measures) 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายใน

เปนผูสอบทานเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง 

รวมท้ังการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

6. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุก

กระบวนการดําเนินธุรกิจขององคกร 
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7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึง

สงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบรหิารความเสี่ยงในองคกร 

8. รายงานความเส่ียงท่ีสําคัญขององคกร รวมถึง สถานะของความเส่ียง แนวทางในการจัดการความเส่ียง 

ความคืบหนา และผลการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

10. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

5. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยางนอยปละสอง (2) ครั้ง 

และมีอํานาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดตามความจําเปน โดยองคประชุมประกอบดวย กรรมการบริหาร

ความเส่ียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

2. กรรมการทุกท านควรเข ารวมประชุมทุกครั้ ง ยกเวนมี เหตุ จําเปนไมอาจเขารวมประ ชุมได                  

ควรแจงใหประธานกรรมการบริหารความเส่ียงทราบลวงหนา 

3. กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ให

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุมแทน 

4. การลงมติของกรรมการบริหารความเส่ียงกระทําไดโดยถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความ

เสี่ยงผูท่ีมีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องท่ีพิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความคิดเห็น และไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงมติในเร่ืองน้ัน 

5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคําสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สง

หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังกรรมการบริหารความ

เส่ียงไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงอาจเรียกประชุมโดยวิธีอ่ืน เพื่อพิจารณาเรื่องเรงดวนดังกลาว 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตาง ๆ ใหแกท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบได  

7. ใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาที่จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ภายใน

สิบส่ี (14) วัน รวมถึง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้ง

ประสานงานกับผูที่เก่ียวของ 
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6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานการทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุน โดยจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปดเผย

รายละเอียดดังนี ้

1. จํานวนคร้ังที่ประชุม 

2. จํานวนคร้ังที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแตละคนเขารวมประชุม 

3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว 

 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 

 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เปนตนไป  

 

        

            ( ดร. พงศศกัติฐ เสมสันต ) 

                 ประธานกรรมการ 


